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BR Malls: Cia reabre mais sete shoppings
Impacto: Positivo

Cogna: Cia troca presidente do Conselho de
Administração
Impacto: Neutro

Grendene: Cia adia reabertura de lojas
Impacto: Marginalmente negativo

Petrobras: Cia da início a segunda etapa de
renegociação com alguma fornecedores
Impacto: Positivo

Sabesp: S&P altera perspectiva da cia de estável
para negativa
Impacto: Negativo

Setor de Petróleo e Gás: Consumo de Gás Natural
terá queda histórica
Impacto: Negativo

Sul América: Seguradora aposta em modelo de
“verticalização virtual”
Impacto: Positivo

Destaques

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 92.795 -2,00% 6,17% -19,76% 12/06/2020

S&P 500 (EUA) 3.041 1,31% -0,10% -5,86% 12/06/2020

IPC (México) 37.679 2,31% 4,31% -13,46% 12/06/2020

STOXX 600 (Europa) 351 -0,95% 0,09% -15,67% 08:05:15

FTSE 100 (Reino Unido) 6.034 -1,17% -0,70% -20,00% 08:05:18

DAX (Alemanha) 11.792 -1,31% 1,77% -11,00% 08:05:19

CAC 40 (França) 4.777 -1,29% 1,73% -20,10% 08:05:15

NIKKEI 225 (Japão) 21.531 -3,47% -1,59% -8,99% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.890 -1,02% 1,32% -5,25% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.720 -2,19% -0,62% -14,43% 03:50:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 98,8 -1,11% 4,45% 14,89% 07:18:21

Cobre (USd/lb.) 256,4 -2,10% 5,15% -9,10% 08:08:36

Ouro (USD/t oz.) 1.713,9 -1,35% -2,16% 11,25% 08:10:10

Prata (USD/t oz.) 17,2 -1,58% -6,99% -4,89% 08:10:10

Platina (USD/t oz.) 816,6 -0,29% -6,63% -16,98% 08:10:07

Paládio (USD/t oz.) 1.917,6 -1,08% -2,80% 1,14% 07:54:14

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 38,3 -1,11% 1,22% -39,14% 08:10:18

Petróleo WTI (USD/bbl.) 35,5 -2,01% 0,11% -39,65% 08:10:17

Gasolina (USd/gal.) 111,8 -0,54% 3,68% -39,37% 08:10:16

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,7 0,46% -5,95% -24,49% 08:10:04

Etanol (USD/gal.) 1,2 50% 527% -1646% 12/06/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 333,5 -0,30% 1,06% -16,83% 08:08:01

Soja (USd/bu.) 874,5 -0,60% 2,67% -10,65% 08:09:54

Café Robusta (USD/MT) 1.202,0 -0,83% 1,09% -16,30% 08:08:45

Café Arábica (USD/bag) 108,7 -1,85% -1,32% -28,53% 12/06/2020

Açúcar (USd/lb.) 11,9 -1,00% 8,66% -14,12% 08:09:53

Boi Gordo (USd/lb.) 95,3 -1,17% -4,29% -18,16% 12/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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BR Malls: Cia reabre mais sete shoppings

A BR Malls retomou atividades de mais sete
shoppings nas cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro.

A retomada ainda ocorre com horários
reduzidos.

Atualmente, 20 dos shoppings administrados
pela companhia já voltaram a funcionar.

No total, os shoppings reabertos
corresponderam por 72,3% das receitas brutas
do ano passado.

Impacto: Positivo. A BR Malls passa a possuir seus
shoppings mais relevantes em funcionamento,
ampliando a perspectiva de retomada para
empresa.

Cogna: Cia troca presidente do Conselho de
Administração

A Cogna informou que o presidente do
Conselho de Administração da empresa,
Evando José Neiva, encaminhou uma carta de
renúncia ao cargo.

Neiva permanece no cargo como membro do
Comitê de Fundadores.

Nicolau Ferreira Chacur foi eleito em seu lugar.

Impacto: Neutro. Neiva seguirá dentro do Comitê
de Fundadores, órgão de caráter consultivo do
Conselho de Administração, o que não deverá
significar uma ruptura.

Índices locais

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 92.795 -2,00% 6,17% -19,76% 12/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 39.182 -1,98% 6,18% -19,50% 12/06/2020

IMOB (Imobiliário) 931 -2,98% 13,16% -32,98% 12/06/2020

INDX (Industrial) 17.234 -2,53% 4,51% -18,66% 12/06/2020

IFNC (Financeiro) 9.801 -2,08% 11,64% -25,87% 12/06/2020

ICON (Consumo) 4.543 -1,80% 6,34% -13,93% 12/06/2020

IMAT (Materias básicos) 3.166 -3,13% 0,36% -12,28% 12/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 68.314 -1,38% 2,93% -10,85% 12/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.529 -0,98% 2,88% -12,57% 12/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.782 -0,62% 4,68% -13,00% 12/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 14.919 -1,98% 5,80% -17,94% 12/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.376 -1,87% 5,27% -13,76% 12/06/2020

ITAG (Tag Along) 20.533 -1,97% 6,39% -19,67% 12/06/2020

IDIV (Dividendos) 5.464 -1,92% 6,41% -20,28% 12/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 5,050 -1,53% 5,67% -20,31% 12/06/2020

Selic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 35,0x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 16,9x -

DI Jan 21 2,16% -1 p.p. -45 p.p. -240 p.p. 12/06/2020

DI Jan 23 4,14% 2 p.p. -59 p.p. -165 p.p. 12/06/2020

CDS 5 anos (em p.b.) 272 5 p.p. -76 p.p. 173 p.p. 08:19:22

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 5.715 5.640 75 -35 335

Investidor Estrangeiro 159.015 199.410 -40.395 7.800 -67.763

Fundos 356.336 312.165 44.171 -7.169 70.194

Pessoa Física 2.775 6.775 -4.000 -710 -3.290
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Grendene: Cia adia reabertura de lojas

A companhia divulgou ao mercado, via fato relevante, que suas atividades localizadas em Sobral, no Estado do
Ceará, permanecem suspensas até 21 de junho, com previsão de retorno em 22 de junho de 2020.

Entre 15 e 21 de junho, os funcionários estarão dispensados do trabalho utilizando o Banco de Horas.

Eles irão retornar ao trabalho em 22 de junho de 2020 de forma parcial, com redução da Jornada e Salário em
70%, conforme previsto pela Medida Provisória 936/2020 e pelo Acordo firmado com o Sindicato dos
Empregados de Sobral.

Impacto: Marginalmente negativo. A companhia só conseguirá retomar suas atividades em lojas físicas em Sobral, no
Estado do Ceará, no dia 22 de junho. Até lá, a companhia segue operando apenas pelo canal digital.

Petrobras: Cia da início a segunda etapa de renegociação com alguma fornecedores

A estatal iniciou, nas últimas semanas, uma segunda etapa de renegociação com alguns de seus fornecedores.

Isto faz parte de sua estratégia de reduzir seus custos operacionais em 2020, em ao menos US$2 bilhões.

Desde que se iniciou o choque de preços do petróleo, a empresa vem reforçando que as negociações com sua
cadeia fornecedora se concentram apenas nas grandes empresas, pois são as que possuem maior capacidade de
suportar o impacto da crise.

No entanto, as medidas que vem sendo tomadas para reduzir seus custos estão sendo bastante amplas, e por
isso, acabaram impactando seus fornecedores menores também.

Em um primeiro momento, a Petrobras propôs adiar o pagamento de 5% a 15% das taxas de afretamento de
plataformas e barcos de apoio para 2021. Para o setor de apoio offshore, a companhia também propôs
postergar o início de vigência de alguns contratos e antecipar o fim de outros próximos do vencimento. Agora, a
petroleira chamou as companhias para pedir suspensão temporária de alguns contratos.

De acordo com fontes da cadeia de fornecimento, as medidas da Petrobras não se restringem apenas aos
grandes fornecedores. Isso porque os esforços de redução de custos da estatal têm passado não só pela
renegociação de contratos com a cadeia, mas também pela redução de atividades que afetam os supridores de
menor escala de maneira direta.

Impacto: Positivo. As novas medidas sendo implementadas vão contribuir para que a petroleira reduza seus custos
operacionais em cerca de US$2 bilhões. Vale ressaltar que não apenas os grandes fornecedores estão sendo impactados
por estas iniciativas, mas também os de menor escala.
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Sabesp: S&P altera perspectiva da cia de estável para negativa

A S&P reafirmou rating BB- da Sabesp, mas alterou a perspectiva de estável para negativa.

A mudança reflete o risco de intervenções do governo estadual na companhia.

Segundo a companhia, a economia do Estado de São Paulo está sendo duramente atingida pelas medidas de
distanciamento social.

Impacto: Negativo. O fato de ser um instrumento do governo estadual para medidas sociais acaba prejudicando a
avaliaçãoda Sabesp frente as agências de risco.

Setor de Petróleo e Gás: Consumo de Gás Natural terá queda histórica

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o consumo mundial de gás natural deverá ter sua
maior queda histórica.

Esta ocorre como reflexo das medidas para conter a disseminação do coronavírus e do consequente choque
sem precedentes na demanda.

A AIE destacou na semana passada, destacou que os efeitos da pandemia, em conjunto com um inverno mais
ameno do que o usual no Hemisfério Norte, provocarão uma queda de 4% no consumo mundial de gás natural
em 2020, o que representa 150 bilhões de metros cúbicos a menos, com impacto em todas as regiões do
mundo.

Tal queda será duas vezes maior que a registrada depois da crise financeira mundial em 2009, quando a
demanda caiu 2%.

O consumo de petróleo e carvão, que são mais utilizados no transporte e geração de eletricidade para
empresas, está sofrendo grandes quedas com as medidas de isolamento social impostas pelo governo.

No entanto, de acordo com Fatih Birol, chefe da AIE, a queda estimada para o setor de gás natural mostra que
este “está longe de ser imune” à pandemia.

Impacto: Negativo. Por mais que os setores de petróleo e carvão estejam sofrendo maiores impactos com a pandemia, o
de gás natural não fica de fora, e terá queda no consumo duas vezes maior que a registrada depois da crise financeira
mundial em 2009, quando a demanda caiu 2%.
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Sul América: Seguradora aposta em modelo de “verticalização virtual”

A Sul América recentemente reforçou o seu foco no setor de saúde, com a aquisição da operadora de planos de
saúde Paraná Clinicas, que possui sete centros clínicos e um hospital-dia em Curitiba.

No entanto, de acordo com o presidente da companhia, Gabriel Portella, o objetivo não é investir em expansão
de rede própria, isso porque a empresa já possui verticalização virtual.

O executivo afirmou que a intenção da seguradora, com a aquisição, era fortalecer sua presença no Sul.

Para Portella, a SulAmérica possui verticalização virtual porque consegue acompanhar a saúde de seus
usuários por meio de parcerias com médicos da rede credenciada, cuja remuneração é baseada em
performance; oferece atendimento domiciliar de pediatria e geriatria (o que ajuda a reduzir a procura por
pronto-socorro, que custa mais aos planos); além de entregar medicamentos para quimioterapia na casa dos
usuários. A descontinuidade de um tratamento oncológico pode levar a um agravamento do quadro do
paciente. Hoje, 5,4 mil segurados são atendidos por esse serviço oncológico.

A companhia também oferece teleconsulta, serviço que cresceu com a pandemia. Em fevereiro, eram feitos 500
atendimentos virtuais por mês, e agora esse número cresceu para 15 mil.

Impacto: Positivo. A seguradora, com a aquisição da Paraná Clínicas, consegue fortalecer sua presença no Sul. Além
disso, sua verticalização virtual a permite realizar atendimento domiciliar e teleconsulta, que estão se tornando cada
vez mais frequentes por conta da pandemia de coronavírus. Isto porque pacientes sem sintomas de covid-19, preferem
não frequentar hospitais, mas essa alternativa os impede de adiar consultas.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 0.259 milhões na B3 na terça-feira, dia 09. No mês de
Junho, o saldo acumulado está positivo em R$ 3.397 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$
73.450 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

09/06/2020 Junho

Inves. Estrangeiro 259 3.397 -73.450 44%

Institucional -871 -3.140 34.797 25%

Pessoa Física 668 -197 35.071 26%

Instit. Financeira -96 -181 -376 4%

Emp. Priv/Publ 6 135 3.714 1%

Outros 35 -14 244 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

Tipo de Investidor (R$MM) Junho Acumulado no ano

Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
15/jun

8:25 Brasil Boletim Focus 12-jun - -

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 12-jun - $1787m

6:00 Z. do Euro Balança Comercial (a.s.) Abr - 23.5b

9:30 EUA Empire Manufacturing (a.s.) Jun -30.0 -48.5

12:00 EUA Discurso de R. Kaplan (Fed Dallas) - - -

13:30 EUA Discurso de M. Daly (Fed S. Francisco) - - -
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

17/06/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
19/06/2020 AZUL4 Azul SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
25/06/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Anual

25/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
02/07/2020 BRML3 BR Malls Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
08/07/2020 EQTL3 Equatorial Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
09/07/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
20/07/2020 GGBR4 Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
22/07/2020 RAIL3 Rumo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

23/07/2020 CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Reunião Corporativa Reunião Anual
24/07/2020 GOAU4 Metalurgica Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
29/07/2020 CSAN3 Cosan SA Reunião Corporativa Reunião Anual
31/07/2020 KLBN4 Klabin SA Reunião Corporativa Reunião Anual

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

25/06/2020 26/06/2020 RADL3 Raia Drogasil SA JCP 0,126R$     0,12% 03/12/2020

25/06/2020 26/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendo 0,205R$     0,57% 21/12/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,07% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,07% 03/08/2020

31/07/2020 03/08/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

31/07/2020 03/08/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,07% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,07% 01/09/2020

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock%20Guide%20-%20Guide%20Investimentos%20111119.xlsb
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FUNDOS

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser
reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações
disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não
devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações
envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma
representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e
estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes
prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada
investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades,
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a
alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não
aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes
limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N° 598/2018, que: (I) Quaisquer
recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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