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carnes em 46,7% em maio
Impacto: Positivo

Setor de Saneamento: Marco Regulatório do
Saneamento deve ser votado nessa quarta-feira
Impacto: Positivo

Yduqs: Cia emitirá R$200 milhões em cédula de
crédito bancário
Impacto: Marginalmente positivo

Destaques

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 95.975 0,67% 9,81% -17,01% 23/06/2020

S&P 500 (EUA) 3.131 0,43% 2,86% -3,08% 23/06/2020

IPC (México) 38.218 0,25% 5,80% -12,23% 23/06/2020

STOXX 600 (Europa) 362 -1,49% 3,31% -12,96% 08:18:30

FTSE 100 (Reino Unido) 6.186 -2,13% 1,79% -17,99% 08:18:39

DAX (Alemanha) 12.295 -1,83% 6,11% -7,20% 08:18:41

CAC 40 (França) 4.943 -1,48% 5,28% -17,31% 08:18:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.534 -0,07% 3,00% -4,74% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.980 0,30% 4,46% -2,31% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 5.966 0,19% 3,65% -10,75% 04:29:45

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 98,4 0,53% 4,01% 14,40% 23/06/2020

Cobre (USd/lb.) 265,9 -0,36% 9,06% -5,71% 08:23:33

Ouro (USD/t oz.) 1.788,7 0,38% 2,11% 16,10% 08:23:41

Prata (USD/t oz.) 18,1 -0,57% -2,42% -0,14% 08:23:41

Platina (USD/t oz.) 842,6 -1,58% -3,68% -14,81% 08:22:11

Paládio (USD/t oz.) 1.945,0 -0,31% -1,41% 2,59% 08:21:56

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 41,9 -1,78% 10,65% -33,47% 08:23:41

Petróleo WTI (USD/bbl.) 39,6 -2,01% 10,38% -32,16% 08:23:42

Gasolina (USd/gal.) 127,6 -1,83% 18,28% -30,84% 08:19:40

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,6 -0,61% -12,01% -29,35% 08:23:11

Etanol (USD/gal.) 1,3 242% 1160% -1144% 21:52:58

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 330,3 0,38% 0,08% -17,64% 08:22:59

Soja (USd/bu.) 876,3 0,26% 2,88% -10,47% 08:23:34

Café Robusta (USD/MT) 1.186,0 0,08% -0,25% -17,41% 08:23:00

Café Arábica (USD/bag) 110,1 0,36% -0,05% -27,61% 23/06/2020

Açúcar (USd/lb.) 11,9 -0,34% 8,30% -14,41% 08:23:32

Boi Gordo (USd/lb.) 97,2 2,18% -2,41% -16,55% 23/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Cielo: Acordo com o Facebook para pagamentos via
WhatsApp é suspenso

A modalidade de pagamentos por WhatsApp,
anunciada na semana passado pelo Facebook, em
parceria com a Cielo, foi suspensa pelo Banco
Central e o Cade.

A medida já havia impulsionado as ações da
companhia de pagamentos a um recorde histórico de
alta de 34,7% no pregão do dia 15 de junho.

O Banco Central determinou que a Visa e a
Mastercad suspendessem a utilização do aplicativo
para pagamentos e transferências de modo que
preservem o ambiente competitivo, enquanto é
verificado se este vem seguindo todas as regras
definidades e ainda se existe algum risco para o
sistema.

O Cade impôs uma medida cautelar para suspender a
operação a fim de apurar os impactos do acordo
Cielo-Facebook que, em sua visão, traz potenciais
“consideráveis riscos à concorrência”, já que a base
de cliente do WhatsApp “seria de difícil criação ou
replicação por concorrentes daCielo“.

O órgão ainda adicionou que não havia qualquer
indício de que o negócio seria submetido ao seu
julgamento. “Apoiamos o projeto PIX do Banco
Central, e junto com nosso parceiros estamos
comprometidos em integrar o PIX aos nossos
sistemas quando estiver disponível”, diz porta-voz do
WhatsApp, em nota. Em comunicado, a Cielo afirma
que suspendeu os serviços.

Impacto: Negativo. As ações da companhia deram um
grande salto no dia 15 de junho, após a divulgação da
notícia de parceria com o Facebook, que permitiria
pagamentos via WhatsApp, a suspensão deste deve
voltar a gerar incertezas com relação ao posicionamento
da companhia no mercado, frente a sua principal
concorrente, a Stone.

Índices locais

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 95.975 0,67% 9,81% -17,01% 23/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 40.589 0,64% 9,99% -16,61% 23/06/2020

IMOB (Imobiliário) 998 1,16% 21,34% -28,13% 23/06/2020

INDX (Industrial) 17.954 0,36% 8,87% -15,26% 23/06/2020

IFNC (Financeiro) 10.152 0,53% 15,63% -23,21% 23/06/2020

ICON (Consumo) 4.732 0,72% 10,77% -10,34% 23/06/2020

IMAT (Materias básicos) 3.348 0,65% 6,13% -7,24% 23/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 69.755 -1,03% 5,10% -8,97% 23/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.722 -1,35% 5,53% -10,32% 23/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.794 0,04% 5,11% -12,64% 23/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 15.495 0,80% 9,89% -14,76% 23/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.507 0,78% 9,32% -10,44% 23/06/2020

ITAG (Tag Along) 21.310 0,74% 10,42% -16,63% 23/06/2020

IDIV (Dividendos) 5.772 -0,49% 12,40% -15,79% 23/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 5,154 1,99% 3,54% -21,91% 23/06/2020

Selic 2,25% 17/06/2020

P/L Ibovespa (atual) 36,2x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 18,1x -

DI Jan 21 2,04% 0 p.p. -46 p.p. -253 p.p. 23/06/2020

DI Jan 23 4,11% -7 p.p. -50 p.p. -168 p.p. 23/06/2020

CDS 5 anos (em p.b.) 253 0 p.p. -57 p.p. 153 p.p. 08:33:34

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 3.720 2.750 970 -1.325 1.310

Investidor Estrangeiro 177.677 133.351 44.326 -3.303 32.528

Fundos 272.176 314.013 -41.837 4.997 -35.898

Pessoa Física 1.545 4.480 -2.935 -185 1.810
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IRB: Acionistas aprovam possibilidade de aumento de capital de R$2,3 bi

Os acionistas da IRB aprovaram a possibilidade de que o Conselho delibere aumentos de capital de até R$2,3 bilhões, com
possibilidades que incluem emissão de ações.

Ainda, a companhia decidiu que a diretoria executiva poderá ter entre 4 e 7 diretores estatutários, incluindo um na posição
de diretor vice-presidente executivo de resseguros e até três estatutários sem designação específica.

A companhia também criou uma reserva de lucros para assegurar o cumprimento de requisitos de liquidez exigidos, o
pagamento de despesas, manutenção de investimentos e distribuição regular e constante de proventos aos acionistas.

Impacto: Neutro. As medidas vão de encontro com a necessidade de demonstração de melhor governança da companhia, mas ainda
faltamovimentos para que a confiança domercado retome.

Mais: IRB informou que seus advogados apresentaram agravo ao TJSP, solicitando suspensão de liminar da juíza da2ª Vara
Empresarial e de Conflitos de Arbitragem. A companhia havia sido determinada a comprovar meios de arcar com indenizações de
R$1 bilhão.

Klabin: Cia venderá Nova Campina para Klingele Paper por R$196 milhões

A Klabin firmou documentos para a venda da unidade de papéis e embalagens de Nova Campina (SP) para o Grupo Klingele
Paper & Packaging.

O valor do negócio será de R$196 milhões, dos quais R$132 milhões serão pagos no fechamento da operação e o restante
em duas parcelas anuais ajustadas.

A venda da unidade se dá pelo foco nas unidades de embalagens.

A unidade tem capacidade nominal de 162 mil toneladas anuais de kraftliner.

A operação está sujeita à aprovação do Cade.

Impacto: Positivo. A venda de Nova Campina pela Klabin enfatiza o foco nas unidades de embalagens.

Oi: Cia já tem interessados em seu segmento de fibra ótica

A Oi já possui conversas em andamento com interessados em arrematar uma fatia da futura empresa de fibra ótica.

A nova empresa será batizada de InfraCo, surgindo da separação dos ativos do grupo.

A empresa deverá receber proposta vinculante no segundo semestre. De acordo com o CEO, o interesse é alto.

O interesse atual é por parte de investidores globais, como fundos soberanos, de pensão e private equity. As empresas
rivais ainda não entraram na disputa.

A Oi deverá vender entre 25% e 51% do capital da InfraCo, o que poderá render, no mínimo, R$6,5 bilhões.

Impacto: Positivo. O desinvestimento por parte da Oi é fundamental para que a companhia consiga manter um nível saudável de
suas finanças no longo prazo.



www.guideinvestimentos.com.br

Setor de Energia Elétrica: Aneel aprova “Conta-Covid” de R$16,1 bi para as companhias

A diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), aprovou ontem a “Conta-Covid”, que consiste em um
mecanismo criado pelo governo para fornecer certo alívio financeiro ao setor durante a pandemia.

Tal decisão permite com que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) negocie, com um
sindicato de bancos privados e públicos, o financiamento de até R$16,1 bilhões para as companhias distribuidoras de
energia elétrica.

Esta “Conta-Covid” foi instituída pela Medida Provisória 950/20, com a finalidade de dar liquidez ao setor elétrico e aliviar
os consumidores de impactos tarifários durante a crise.

Os grandes ajustes com relação à proposta apresentada na semana passada indicam que as distribuidoras de energia não
serão contempladas com o direito automático de reequilíbrio econômico dos contratos em razão do atual cenário. Havia
ainda a esperança que a reparação de perdas financeiras pudesse ocorrer, logo em seguida à decisão, em processos de
revisão tarifária extraordinária (RTEs).

Houve uma leve redução no valor de crédito anunciado na semana passada (R$16,3 bilhões), devido à exclusão do direito
às revisões tarifárias.

Ainda, as concessionárias de distribuição não terão o direito de registrar, a partir deste socorro financeiro, um ganho
econômico com a inclusão de ativos regulatórios nos próximos balanços. As companhias haviam proposto usar os
parâmetros de cálculo estabelecidos na regulamentação da conta para fazer o registro contábil dos ativos.

Elisa Bastos, diretora da Aneel, destacou que o empréstimo, além de proteger o setor, deve aliviar também os
consumidores de novos aumentos nas contas de luz neste ano.

E que se não houvessem estas medidas, haveria um elevação adicional de 7,9% em média. Agora, o impacto será diluído ao
longo de 60 meses, no período de amortização.

Impacto: Positivo. A “Conta-Covid” deve fornecer às distribuidoras de energia elétrica um grande alívio financeiro, protegendo o
setor durante o período conturbado de pandemia. Além disso, vai aliviar os consumidores de novos aumentos nas contas de luz em
2020.

Setor de Frigoríficos: China aumenta importação de carnes em 46,7% em maio

As importações chinesas de carne e miúdos totalizaram 820 mil toneladas em maio, crescimento de 46,7% na comparação
com o mesmo período de 2019. Na comparação com abril, houve redução de 4,7% no volume.

As importações de carne suína somaram 370 mil toneladas em maio, crescimento de 86,2% no A/A. Em valor, o aumento foi
de 165,7%, para US$1,015 bilhão.

Na carne bovina, o país importou 140 mil toneladas, alta de 15,2% no A/A. O valor desembolsado foi de US$683,36
milhões, crescimento de 15,8%.

Impacto: Positivo. A China segue importando fortes volumes de proteína, reflexo da falta de oferta interna com a devastação dos
rebanhos causada pela Febre Suína Africana.
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Setor de Saneamento: Marco Regulatório do Saneamento deve ser votado nessa quarta-feira

O senado votará o novo marco legal do saneamento nessa quara-feira, em sessão a partir das 16h:00.

Ontem, o relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse que espera que o texto seja aprovado sem emendas, para que assim a
proposta não precise passar por nova votação na Câmara.
Em seminário de gestores públicos, ele acrescentou: “Não há unanimidade, porque tem a questão ideológica e preconceito
quando se fala em privatização, mas trabalho para que não haja emendas e projeto seja aprovado e sancionado”.

A proposta mantém titularidade dos serviços com os municípios, que podem ou não
contratar concessões. Pequenos municípios são estimulados a se reunirem em consórcios para tornar a concessão mais
atrativa financeiramente.

Para a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, a votação do projeto é considerada o ponto principal para a
retomada da economia pós-pandemia, de acordo com o Estado.

O estudo do ministério estima que o novo arcabouço legal terá um impacto econômico de R$ 753 bilhões até 2033, diz o
Globo.

De acordo com levantamento feito pela BMJ Consultores para a associação do setor, a proposta possui 48 senadores
favoráveis e outros seis possivelmente favoráveis. Para que o projeto seja aprovado, é necessária maioria de votos.

Impacto: Positivo. A votação traz expectativas positivas para as empresas do setor, que podem vir a contar com melhora de suas
organizações internas e também corte de custos. Além disso, para a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, é um dos
principaispontos a serem resolvidos para a retomada da economia pós-pandemia.

Yduqs: Cia emitirá R$200 milhões em cédula de crédito bancário

A Yduqs irá emitir cédula de crédito bancário de até R$200 milhões.

O prazo de vencimento será de dois anos a partir da emissão.

A remuneração da operação será de 100% do CDI no período, mais 2,8% ao ano.

Impacto: Marginalmente positivo. Após algumas aquisições, a Yduqs consegue aproveitar o momento de juros reduzidos para se
financiar a custos baixos.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 0.429 milhões na B3 na sexta-feira, dia 19. No mês de
Junho, o saldo acumulado está positivo em R$ 3.169 milhões. No acumulado do ano, este saldo está negativo em R$ 73.679
milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

19/06/2020 Junho

Inves. Estrangeiro 429 3.169 -73.679 47%

Institucional -733 -3.892 34.044 25%

Pessoa Física 238 963 36.231 23%

Instit. Financeira 56 -491 -686 4%

Emp. Priv/Publ 10 232 3.811 1%

Outros 0 20 279 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
24/jun

8:00 Brasil Sondagem do Consumidor Jun - 62.1

9:30 Brasil Nota à Imprensa: Mercado Aberto Mai - -

Nota à Imprensa Setor Externo: IDP (USD bi) Mai - $234m

Nota à Imprensa S. Externo: Transações Correntes (USD bi) Mai $1100m $3840m

- Brasil Relatório Mensal da Dívida Pública Mai - 4161b

14:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 19-jun - -

5:00 Alemanha Clima de Negócios Jun 85.0 79.5

8:00 EUA Pedidos de Hipotecas (WoW % a.s.) 19-jun - 8.0%

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 22-jun - 1215k

13:30 EUA Discurso de C. Evans (Fed Chicago) - - -

16:00 EUA Discurso de J. Bullard (Fed St. Louis) - - -
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

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

23/06/2020 24/06/2020 LREN3 Lojas Renner SA JCP 0,060R$     0,14% n/a

23/06/2020 24/06/2020 RENT3 Localiza Rent a Car SA JCP 0,086R$     0,21% 05/04/2021

25/06/2020 26/06/2020 RADL3 Raia Drogasil SA JCP 0,126R$     0,11% 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$     0,05% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 VIVT3 Telefonica Brasil SA JCP 0,425R$     0,83% n/a

30/06/2020 01/07/2020 VIVT4 Telefonica Brasil SA JCP 0,467R$     0,93% n/a

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

08/07/2020 10/07/2020 EQTL3 Equatorial Energia SA Dividendo 0,320R$     1,44% 31/12/2020

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$     0,05% 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

Data Ticker Nome Evento Observações

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
17/07/2020 EGIE3 Engie Brasil Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
20/07/2020 GGBR4 Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
22/07/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Anual
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

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