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Mensalmente, as instituições participantes

enviam cinco papéis para a Carteira Valor, que é

composta pelas 10 ações mais recomendadas

por estas corretoras. Caso haja empate,

prevalecem aquelas que tiverem maior volume

financeiro médio em bolsa, no período de 90

últimos dias úteis encerrado no fim de cada mês.

O rendimento é calculado mensalmente com

base na variação média simples das ações, tendo

todas o mesmo peso.

METODOLOGIA

Carteira Valor

01 Julho de 2020 



Valor
Research

www.guide.com.br01 de Julho de 2020

Performance

A Carteira Valor encerrou o mês de Junho em alta, com performance acima do seu índice de referência (Ibovespa). O mês

foi positivo para os mercados ao redor do globo, mesmo em meio a contínua propagação do coronavírus, aumentando o

número de fatalidades e novos casos a cada dia. O movimento positivo ao longo do período foi sustentado: (i) pela

reabertura gradual das principais economias mundiais; (ii) por programas de incentivo fiscal e monetário nas principais

economias do globo, com destaque para o plano de estímulos Europeu; (iii) aprovação do marco regulatório do

saneamento; (iv) aprovação, pela Aneel, da “Conta-Covid”, que deve garantir certo alívio financeiro para as distribuidoras de

energia.

Destaque Positivo: BTG Pactual Units (BPAC11)

O BTG Pactual se manteve como principal destaque de alta no mês de Junho, mesmo com o aumento do risco em função

da crise do COVID-19. O banco reforçou o seu balanço no início da crise, e apresenta níveis confortáveis de liquidez.

Mesmo a grande apreciação do ativo nas últimas semanas, acreditamos que ainda existam oportunidades para maior

valorização, com base em sua grande exposição a trading e mercado de capitais.

Para Julho, ainda esperamos um cenário de elevada

volatilidade, com os desdobramentos da propagação

do coronavírus sendo o principal foco dos investidores,

com destaque para a reabertura gradual das

atividades no Brasil e nas maiores potenciais globais.

Outro ponto de atenção ficará com relação a cena

política local, em meio a prisão de Fabrício Queiroz, ex-

assessor de Flávio Bolsonaro, a saída de Mansueto

Almeida da Secretaria do Tesouro, os resultados

negativos das pesquisas setoriais de abril e a

divulgação dos dados de emprego, que confirmaram o

aumento do número de desempregados no país.

Para a carteira, realizamos algumas trocas, no sentido

de buscar novas oportunidades de valorização.

Retiramos os ativos BRF, Magazine Luiza, Vale e Via

Varejo, para dar entrada aos da B2W, B3, Cyrela e

Locaweb. Nossa estratégia de ativos nessa carteira, é

focar em companhias que estejam apresentando bom

desempenho, mesmo durante o período de isolamento

social.

Julho

Performance Histórica

Mês 2020

Carteira 17,77% 20,70%

Índice Ibovespa 8,76% -19,83%

Diferença 9,01% 40,53%

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. 

Peso Ticker Empresa Alteração

20% BTOW3 B2W Entrou

20% B3SA3 B3 Entrou

20% BPAC11 BTG Pactual =

20% CYRE3 Movida Entrou

20% LWSA3 Locaweb Entrou

Saiu Entrou

BRF ON (BRFS3) B2W ON (BTOW3)

Magazine Luiza ON (MGLU3) B3 ON (B3SA3)

Vale ON (VALE3) Cyrela ON (CYRE3)

Via Varejo ON (VVAR3) Locaweb ON (LWSA3)

Peso Ticker Empresa Variação Contribuição

20% BPAC11 BTG Pactual 56,63% 11,33%

20% VVAR3 Via Varejo 23,47% 4,69%

20% MGLU3 Magazine Luiza 11,34% 2,27%

20% VALE3 Vale 5,51% 1,10%

20% BRFS3 BRF -8,08% -1,62%

Performance Junho
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B2W ON (BTOW3)

A empresa tem se destacado durante o período de

confinamento, devido ao seu desenvolvido

marketplace, que permite a seus clientes, tanto aos

sellers quanto aos consumidores, maior número de

funcionalidades e facilidades. O marketplace atingiu o

nível recorde de 8,6 mil sellers e também o patamar de

17 MM de clientes ativos no 1T20. A base de clientes

ativos foi impulsionada pela adição de 2 MM de novos

clientes, nos últimos 12 meses.

A companhia está ajudando pequenos comerciantes,

que tiveram de adaptar sua operação durante o

lockdown, a entrarem na sua plataforma, aumentando

sua oferta de crédito para os micro e pequenos

empreendedores e oferecendo carência de até 75 dias

para o início do pagamento das prestações.

A B2W possui como outro projeto, o Ame, o meio de

pagamento digital da companhia que já teve mais de 8

milhões de downloads. A empresa quer transformá-lo

em um superapp, com inúmeras funcionalidades,

principalmente na concessão de crédito e meio de

pagamento.

Por fim, a companhia encerrou o 1T20 com

aproximadamente R$4 bilhões em caixa, o que permite

com que consigam enfrentar a crise atual e possíveis

oscilações futuras do mercado com bastante segurança.

No mesmo período, ela conseguiu reduzir em quase

30% o seu prejuízo líquido, que agora totaliza R$110

milhões. Além disso, ela está realizando uma série de

parcerias que a permitem tornar sua rede de sellers e

consumidores ainda mais forte.

B3 ON (B3SA3)

A expectativa é que os números operacionais da B3

continuem com um volume mais forte neste 2020,

especialmente de ações (segmento Bovespa) e futuros

(segmento BM&F), diante do quadro de taxas de juros

mais baixas e oportunidades dentro da renda variável.

Apesar do cenário de ofertas públicas ter piorado em

decorrência dos impactos do coronavírus nos

mercados, esperamos ver IPOs e follow ons voltando

em velocidade reduzida no segundo semestre de 2020.

Destacamos ainda o poder de diversificação da receita

da B3, com fluxo bastante resiliente, com serviços

completos de trading, clearing, liquidação, custódia e

registro, e posicionamento dominante em derivativos,

ações, câmbio, renda fixa e produtos de balcão. No

longo prazo, acreditamos que a B3 continuará

diversificando sua atuação no mercado brasileiro, por

meio de novos produtos e serviços. Com relação a uma

possível concorrência, avaliamos essa possibilidade

como pequena no momento, visto que o mercado de

capitais brasileiro ainda não possui capacidade para

suportar a entrada de um novo player, inviabilizando

qualquer tipo de investimento em uma nova bolsa ou

casa de clearing que possa afetar o resultado da B3 no

curto prazo.

Comentários e Recomendações
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Cyrela ON (CYRE3)

Seguimos otimistas com Cyrela, devido a continuidade

do foco do management na geração de caixa

operacional, redução do estoque e melhoria na

eficiência. Do lado macro, diante da recuperação da

economia, espera-se que as menores taxas de juros do

financiamento imobiliário e a melhora da confiança do

consumidor, beneficiem o setor imobiliário.

O setor de Construção Civil foi bastante impactado pela

crise desencadeada pela pandemia. Esta ocasionou

uma brusca queda da demanda por imóveis. No

entanto, acreditamos que a entrada no papel seja uma

oportunidade, agora que as atividades estão reabrindo

de maneira gradual. A procura por lançamentos no mês

de maio, comparado ao mês de abril, cresceu 25,1%, e a

tendência é de que estes números melhorem nos

próximos períodos.

Sustentamos nossa recomendação: (1) expectativa de

uma recuperação mais acelerada da rentabilidade dos

players de média/alta renda, com Cyrela contando com

um valutation atrativo em relação aos pares e (2)

potencial de geração de caixa relevante no 2S20, fruto

do maior número de lançamentos, crescimento nos

volumes vendidos de estoques e quedas nos distratos.

Essa combinação de distratos menores, melhor mix de

vendas e redução de custos pode surpreender

positivamente nos próximos resultados.

BTG Pactual Units (BPAC11)

O BTG Pactual segue apresentando bons resultados,

mesmo com o aumento do risco em função da crise do

COVID-19. O banco reforçou o seu balanço no início da

crise, e apresenta níveis confortáveis de liquidez.

No segmento de crédito, a carteira do segmento

corporate mantem a boa performance, com risco de

crédito reduzido e melhora nos spreads bancários. O

cenário de juros em patamares mais baixos, também

beneficia as outras operações do banco, com

crescimento nas captações no segmento de Wealth e

Asset Management, impulsionados principalmente pela

nova plataforma digital do banco e pelo varejo alta

renda. Aliado a isto, a expansão do banco para o

segmento digital deve continuar a gerar maior

alavancagem operacional, com a expansão do portfólio

de produtos, atingindo setores ainda pouco explorados.

Para o 2S20, ainda esperamos recuperação nas ofertas

públicas, impulsionando o resultado do segmento de

Investment Banking. Ainda, o segmento de Sales &

Trading deve permanecer com bons números, dada a

volatilidade do mercado.

No geral, gostamos da execução do management que

é altamente capacitado e esperamos ainda uma

recuperação das ofertas e trading para o segundo

semestre de 2020.

Comentários e Recomendações
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Locaweb ON (LWSA3)

A companhia de serviços de tecnologia e hospedagem de

sites, realizou sua oferta pública inicial de ações no início

de 2020 e desde então seus ativos estão mostrando boa

performance. A atuação core da companhia (hospedagem

e sites) tem demonstrado certa resiliência nesse cenário

de crise, visto o aumento da procura pela digitalização das

empresas. Além disso no segmento e-commerce a

companhia segue apresentando bons números e deve ser

o principal destaque para os próximos trimestres.

Como consequência disso, em seu resultado, divulgado

recentemente, a companhia anunciou que o ritmo de

adição de clientes no começo do ano foi de 26% em

software como serviço e 103% em comércio eletrônico.

Neste ela também registrou aumento de 23,6% em sua

receita líquida e de 29,7% em seu lucro líquido. Em

comunicado ao mercado, a Locaweb anúnciou que o GMV

teve tendência de crescimento de 80% em abril,

comparado ao mesmo mês de 2019 e somou R$ 4,9

bilhões nos doze meses que se encerraram no mês

passado.

Ao mesmo tempo, suas duas principais concorrentes, a

Rakuten e a Xtech, encerraram suas operações

recentemente. Por fim, seguindo a estratégia descrita em

seu prospecto, a Locaweb já está com sete aquisições em

negociações avançadas.

Comentários e Recomendações
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