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Bolsa 

 

A bolsa registrou mais uma semana do lado negativo com baixa 
de 1,15%, embora a sexta-feira tenha dado um pequeno alívio, 
encerrando com alta de 0,60% aos 98.672 pontos. No mês, a 
desvalorização é de 11,39%. Os investidores seguem cautelosos 
em relação às propostas do governo para aliviar a crise de 
combustíveis que exige dispêndios elevados num momento de 
economia frágil, inflação alta e sem sinais de melhora. Na reta 
final de encerramento de semestre, os indicadores econômicos 
globais devem ditar o rumo dos ativos de risco.  As bolsas de NY 
tiveram uma semana positiva, mas ainda não recuperaram as 
perdas do ano. Em junho, as perdas acumuladas mostram 3,92% 
(Nasdaq) e 5,33% (S&P 500), enquanto na Europa os principais 
mercados sofrem perdas mais expressivas. Hoje, as bolsas da 
Europa registram alta e na Ásia o fechamento foi também 
positivo. A agenda de hoje traz o Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, com alta de 
0,13% na 3ª quadrissemana de junho (acima dos 0.04% da 2ª 
quadrissemana deste mês. Sai hoje também o INCC (inflação da 
construção civil). No exterior, poucos dados econômicos, com 
destaque apenas para eventos com representantes regionais do 
Federal Reserve. Na Alemanha, o último dia de cúpula do G7 e na 
Espanha a cúpula da Otan. A Rússia realizou ataques a Kiev neste 
começo de semana o que pode agravar a tensão na região. No 
mercado de commodities, o petróleo mostra pequeno recuo 
neste começo de segunda-feira com o contrato do WTI (Nymex) 
para agosto negociado a US$ 106,96 (-0,61%) e o Brent (ICE) 
cotado a US$ 112,69 (-0,38%). O minério de ferro vem caindo, 
cotado a US$ 129,71 a tonelada no fechamento de ontem no 
mercado internacional. 
 

Câmbio 

A moeda americana fechou a sexta-feira com pequena queda de 0,06% 
a R$ 5,2428, mas na semana a valorização foi de R$ 1,74%.  
JUROS  
 
Juros  

A semana foi marcada por eventos internacionais, tendo o crescimento 
da inflação global como destaque e do lado doméstico, a crise de 
combustíveis. No fechamento da semana, a taxa do contrato de 
Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 encerrou em 13,64%, de 
13,513% na quinta-feira e para jan/27 a taxa avançou a 12,46%, de 
12,179%. 
 
 
 

 

MERCADOS 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Eztec (EZTC3) – Lançamento de empreendimento com VGV de 232,2 milhões 
em SP 

A Eztec anunciou o lançamento do Haute Brooklin, localizado na Zona Sul da cidade de São 
Paulo, com VGV de R$ 232,2 milhões. Participação de 100% da Eztec.  

 O empreendimento possui 104 unidades de alto padrão com áreas de 138 e 185 m², gerando 
um valor geral de vendas (VGV) total de R$ 232,2 milhões. Até março, a empresa havia 
lançado 3 empreendimentos com VGV (Eztec) de R$ 489,4 milhões.   

A ação EZTC3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 14,88 com queda de 24,9% neste ano.  

A empresa divulgará os resultados do 2T22 no dia 11 de agosto. No 1º trimestre o lucro 
líquido foi de R$ 106,4 milhões superior ao desempenho do 1T21 e do 4T21 

Banco ABC Brasil S.A.(ABCB4) – Ex JCP de R$ 0,3520/ação em 01/07 

O Conselho de Administração do Banco ABC Brasil aprovou a distribuição de juros sobre o 
capital próprio (JCP) referente ao 2T22 no valor bruto de R$ 77,6 milhões, equivalente a R$ 
0,3520 por ação. 

• O pagamento será realizado em 13 de julho de 2022 considerando a posição 
acionária do dia 30 de junho de 2022.  

• A partir de 01 de julho de 2022, as ações do banco serão negociadas “ex” juros. 

• O retorno líquido trimestral estimado é de 1,9%. 

Temos recomendação de COMPRA para a ação ABCB4 com Preço Justo de R$ 20,00/ação 
(potencial de alta de 29,4%). 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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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 

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. 


