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Bolsa 

 
O Ibovespa segue sem uma referência positiva para ganhar força nesta 
reta final de semestre e com o tema “recessão nos EUA” ganhando força 
após discursos de representantes do Fed. O mês de junho continua 
bastante negativo para a bolsa com baixa de 10.6%. Ontem foi mais um 
dia de pressão de vendas, com o petróleo influenciando o mercado, 
levando índice a 99.522 pontos, (-0,16%), com giro financeiro de R$ 
23,9 bilhões (R$ 20,5 bilhões à vista). As bolsas de Nova York oscilaram 
em dia de discurso de Jerome Powell e fecham com pequena queda 
(Dow Jones: -0,15%, o S&P 500 (-0,13%) e o Nasdaq (-0,15%). Hoje, as 
bolsas da Europa operam em baixa e no fechamento da Ásia o 
predomínio foi de alta nos principais mercados. A agenda desta quinta-
feira destaca eventos domésticos e no exterior com representantes dos 
bancos centrais, onde o assunto inflação deve ser o tema principal. No 
Brasil sai o IPC-S FGV de junho (3ª quadrissemana) e a arrecadação 
federal em maio. Nos EUA, sai o número de pedidos de auxílio-
desemprego-semana até 18/06 e PMI composto, indústria e serviços 
(índice que mede a atividade no país), (preliminar de junho). Ontem o 
petróleo fechou com queda acentuada com o WTI cedendo 3,04% a 
US$ 106,19 e o Brent (-4,03%) a US$ 110,03.  Nesta manhã, as 
cotações voltam a cair com o WTI (Nymex) cotado a US$ 104,39 (-
1,70%) e o Brent (ICE) a US$ 109,88 (-1,66%.  Destaque ontem também 
para a queda d 4,16% na cotação do minério de ferro de US$ 133,47 
para US$ 127,92 a tonelada. 

Câmbio 

Dólar - O dólar voltou a subir ontem passando de R$ 5,1274 para R$ 
5,1947 (+1,31%).  
 
Juros  

Juros - Os juros futuros fecharam o dia em queda, acompanhando baixa 
de outros ativos financeiros. O mercado seguiu atento ao depoimento 
do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell e a reação do lado 
externo; A taxa do contrato de DI para jan/23 encerrou em 13,55%, de 
13,568% no dia anterior e para jan/27 o recuo foi mais acentuado, de 
12,394% para 12,235%. Os juros das T-notes de 2 anos e de 10 anos 
também fecharam o dia em queda. 
 
 

MERCADOS 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) - CADE aprova comprador de ativos e 
fechamento da combinação de negócios entre as duas companhias 

Em fato relevante divulgado ontem (22/06), as companhias Localiza (RENT3) e Unidas 
((LCAM3) comunicaram Aprovação de comprador pelo CADE e a definição da data de 
fechamento da Combinação de Negócios entre as duas empresas.  

O CADE aprovou ontem (22) que um fundo de investimentos administrado por afiliadas da 
Brookfield Asset Management seja o comprador de determinados ativos a serem segregados 
das operações de RAC e Seminovos, incluindo cerca de 49.000 (quarenta e nove mil) carros, 
de controladas da Unidas.  

A aprovação da Compradora era uma das condições para a consumação da combinação de 
negócios entre Localiza e Unidas. Diante da aprovação da Compradora pelo Tribunal do 
CADE, as Companhias informam que o fechamento da Combinação de Negócios ocorrerá em 
1º de julho de 2022.  

Ontem a ação RENT3 encerrou cotada a R$ 50,46 com queda de 4,1% no ano e a LCAM3 
fechou cotada a R$ 22,61 com baixa de 2,9% em 2022. 

Cosan S.A. (CSAN3) – CADE aprova a aquisição da Gaspetro pela controlada 
Compass 

O Cade aprovou nesta quarta-feira (22/06) a aquisição, sem restrições, pela Compass Gás e 
Energia S.A. da participação de 51% no capital social da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro). 

• De acordo com o comunicado esta decisão deverá ser publicada no Diário Oficial da 
União. 

• A conclusão do processo de aquisição permanece sujeita às demais condições 
precedentes previstas em contrato. 

• Destaque para a Promessa de alienação da potencial participação a ser detida pela 
Compass em até sete distribuidoras de gás natural, nas quais a Gaspetro detém 
participação minoritária. 

A ação CSAN3 ao preço de R$ 18,49 registra queda de 12,8% este ano. Temos 
recomendação de COMPRA com Preço Justo de R$ 30,00/ação, que traz um potencial de 
alta de 62,2%. 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 



 

Página | 3  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
23 de junho de 2022 

Hypera Pharma (HYPE3) – Aprovação de R$ 194,8 milhões em JCP (R$ 0,30776 
por ação. “Ex-JCP” em 28/06 

O conselho de administração da Hypera aprovou a distribuição de R$ 194.774.182,43 em 
juros sobre capital próprio (JCP). O montante corresponde a R$ 0,30776 por ação ordinária.  

• Data base limite com direito: 27/06.  

• Ações ex-direito em 28/06. 

• Pagamento até o final de 2023 em data a ser anunciada pela empresa. 

Ontem a ação HYPE3 encerrou cotada a R$ 38,19 com alta de 38,2% no ano.  

Com base nesta cotação o retorno para os acionistas, líquido de imposto, será de 0,69%. 

Aneel – Reajuste do valor das Bandeiras tarifárias 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reajustou o valor das bandeiras tarifárias, com 
vigência de junho de 2022 a junho de 2023. 

Estas elevações refletem principalmente a inclusão dos dados de 2021, período caracterizado 
por severa crise hídrica; a elevação do custo do despacho das usinas termelétricas por 
aumento dos combustíveis, e a correção monetária pelos índices inflacionários. 

• O valor da bandeira amarela terá aumento de 59,5%, de R$ 1,874 para R$ 2,989 a 
cada 100 quilowatts (kWh) consumidos.  

• Já a bandeira vermelha 1 sobe de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kWh, alta de 
63,7%.  

• O patamar da bandeira vermelha 2, passou de R$ 9,492 a cada 100 kWh para 9,795, 
aumento de 3,2%. 

A Aneel ressalta que não haverá impacto imediato para os consumidores, uma vez que desde 
15 de abril está em vigor a bandeira verde. Em adição, destaca que a elevação dos valores das 
bandeiras não implica em reajuste no mesmo percentual nas contas de luz.  

Conforme os dados da agência, num cenário em que a bandeira amarela seja acionada, o 
aumento médio na tarifa, sem impostos, para o consumidor residencial seria de 5%.  No caso 
da bandeira vermelha 1, o impacto médio seria de 10% e de 15% para a bandeira vermelha 2. 
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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 Resolução CVM 
20/21..  

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. 


