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Bolsa 

O Ibovespa encerrou o dia com leve alta de 0,14% a 127,429 pontos e giro 
financeiro de R$ 31,6 bilhões (R$ 25,6 bilhões à vista). O mercado ainda 
está digerindo a proposta da reforma tributária apresentada pelo governo 
na sexta-feira. Além disso, o aparecimento de uma nova variante do 
coronavírus na Europa e na Ásia trouxe de volta a preocupação com a 
pandemia em um momento em que alguns países já se sentiam aliviados 
com a avanço da vacinação. As bolsas internacionais voltaram a refletir 
este impacto com fechamento em queda na Ásia e baixa generalizada na 
Europa. Hoje a agenda traz hoje dados da Europa com indicadores de 
confiança (economia, consumidor, indústria e serviços). No Brasil sai a 
inflação de junho medida pelo IGPM e a agenda completa com indicadores 
menos relevantes dos EUA. As commodities, petróleo e minério de ferro 
voltam a cair no mercado internacional. O petróleo tipo Brent recuou para 
baixo de US$ 74 o barril. Com isso as ações da Petrobras e outras do setor 
mostraram recuo ontem. 
 
 

Câmbio 

Ontem o dólar recuou de R$ 4,9341 para R$ 4,9266 com redução de 0,15% 

em dia fluxo mais forte de entrada de recursos no país, mas com atenção à 

uma nova cepa de coronavirus voltando a incomodar.  

Juros  

Ontem as taxas de juros futuros fecharam em baixa com o contrato de DI 

para jan/22 passando de 5,707% na sexta-feira para 5,635% e para jan/27 

a taxa foi de 8,56% para 8,44%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 
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Marfrig (MRFG3) – Conselho aprova a emissão de até R$ 1,2 bilhão em 
debêntures simples 

O Conselho de administração da Marfrig aprovou a 8ª emissão de debêntures simples não 

conversíveis em ações, que serão vinculadas a Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em 

até duas séries, com sistema de vasos comunicantes, no valor de até R$ 1,2 bilhão, para 

colocação privada. 

• A 1ª série terá prazo de 7 anos, com remuneração de IPCA+0,85% ou 4,75% ao ano, o 

que for maior. 

• A 2ª série terá prazo de 10 anos, com remuneração de IPCA+0,85% ou 4,95% ao ano, 

limitado à maior taxa. 

• Os recursos líquidos provenientes da emissão serão usados para aquisição de gado 

vivo de produtor rural específico. 

Uma operação no curso normal dos negócios da companhia com funding de longo prazo e custo 

competitivo. Ao preço de R$ 19,28/ação (valor de mercado de R$ 13,7 bilhões) a ação MRFG3 

registra alta de 34,4% este ano. O preço Justo de R$ 22,00/ação traz um potencial de alta de 

14,1%. 

Cemig (CMIG4) - Moody's reafirma rating Ba3 com perspectiva positiva 

Nesta segunda-feira (28/06) a Moody's reafirmou o rating Ba3 da Cemig e manteve a 

perspectiva positiva, cuja nota de crédito, reflete o histórico de melhorias "substanciais" na 

política financeira e na gestão de risco nos últimos três anos. 

A Moody's destacou a posição de liquidez da companhia "suficiente para cobrir todos os 

vencimentos da dívida nos próximos 18 meses". A Cemig também “reduziu os gastos de capital 

durante a pandemia, postergou a distribuição de dividendos e alongou os prazos da dívida”. 

Ao preço de R$ 12,53/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 21,2 bilhões, a ação 

CMIG4 registra alta de 2,4% este ano. O Preço Justo de R$ 15,00/ação traz um potencial de 

alta de 19,7%. 

Neoenergia (NEOE3) – Conselho aprova distribuição de JCP de R$ 0,14 por 
ação; "ex" em 02/07 

O Conselho de Administração da Neonergia aprovou a distribuição de Juros sobre Capital 

Próprio (JCP), referente aos resultados até 30 de junho, no valor de R$ 170,7 milhões, 

correspondentes a R$ 0,1406397677 por ação ordinária. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• O pagamento será realizado até 31.12.2021 com base na posição acionária de 1º de 

julho.  

• A partir de 2 de julho, inclusive, as ações serão negociadas "ex-direitos". 

• O retorno líquido é de 0,7%. 

Com base na cotação de R$ 17,91 a ação NEOE3 registra alta de 4,0% este ano. O Preço Justo 

de R$ 24,00/ação embute um potencial de alta de 34,0%. 

Arezzo (ARZZ3) – Aprovação JSCP e Pagamento de Dividendos 
Suplementares, EX em 02 de julho de 2021 

A empresa aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, no valor total bruto de R$ 

29.589.672,29 (“JSCP”), os JCP a serem pagos corresponderão ao valor bruto de R$ 

0,29865107726 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria; e o pagamento de 

Dividendos suplementares, no valor total bruto de R$ 2.582.427,29, já aprovados em 

Assembleia Geral Ordinária, em 29 de abril de 2021 (“Dividendos”), corresponderão ao 

valor de R$ 0,02592076985 por ação. 

Serão negociadas ex direitos ao recebimento dos JCP a partir de 02 de julho de 2021, 

inclusive. Os JCP e os Dividendos ora declarados serão pagos em uma única parcela, em 30 

de julho de 2021. 

A ARZZ3 fechou cotada a R$ 94,95 com valorização de 39,3% em 2021 

Petrobras (PETR4) - Investimento em melhoria da qualidade e alteração do 
prazo em processo de desinvestimento 

Foram divulgados ontem dois comunicados, com efeito marginalmente positivo para a 

empresa e a ação.  O primeiro deles sobre a compra de equipamentos para o aumento da 

produção de derivados com maior valor e qualidade, sendo o segundo comunicado acerca 

de novas datas no processo de desinvestimentos da Deten. 

A Petrobras informou que iniciou o processo de aquisição dos equipamentos para que a 

Refinaria de Paulínia - REPLAN, que é a maior do Brasil, produza 100% do diesel no padrão 

S-10 (baixo teor de enxofre) e eleve a produção de querosene de aviação.  A nova unidade 

de diesel S-10 terá capacidade para produzir 10 mil m³ ao dia e sua entrada em operação 

está prevista para 2025.  A REPLAN tem capacidade de processamento diário de 69 mil m³ 

de petróleo (equivalente a 434 mil barris) e está situada na cidade de Paulínia-SP (118 km 

de São Paulo). 

Em outro comunicado, a empresa informou que alterou para 8 de julho de 2021 a data 

limite para que sejam executados o Confidentiality Agreement e o Compliance Certificate, 
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além de conceder acesso ao Memorando de Informações Confidenciais aos potenciais 

compradores da Deten Química S/A. 

A Petrobras pretende vender a totalidade de sua participação acionária (27,88%) na Deten, 

que está instalada no polo industrial de Camaçari, no estado da Bahia, e fabrica as 

principais matérias-primas para a produção de detergentes biodegradáveis líquidos e em 

pó. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 30,00 (potencial de 

alta em 3%).  Em 2021, esta ação subiu 6,0% e o Ibovespa teve valorização de 7,1%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 29,05) estava 5,5% abaixo da máxima alcançada em 

doze meses e 69,3% acima da mínima deste período. 

Hypera Pharma (HYPE3) – Aprovação de JCP de R$ 194,8 milhões, (R$ 0,30817 
por ação) 

O conselho de administração da Hypera Pharma aprovou a distribuição de juros sobre 

capital próprio (JCP) no total de R$ 194,771 milhões, o equivalente a R$ 0,30817 por ação 

ordinária. Será considerada a posição acionária do dia 22 de julho, sendo que os papéis 

serão negociados "ex-juros" a partir de 23 de julho de 2021. 

Ontem a ação HYPE3 encerrou cotada a R$ 35,28 com alta de 4,0% no ano. O provento 

representa um retorno de 0,87% para seus acionistas. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 24/6/21 Mês Ano

Saldo 1.225,6 15.302,2 64.285,1

Fonte: B3
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 
analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 
alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 
598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui 

refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se 

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização 

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de 

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do 

Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Karoline Sartin Borges, CNPI  
kborges@planner.com.br  
 

 


