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Setor de Energia Elétrica: Regras da “Conta-Covid”
trouxeram algumas inseguranças
Impacto: Marginalmente negativo

Setor de Saneamento: Senado aprova novo marco legal
Impacto: Positivo

Destaques

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.377 -1,66% 7,98% -18,39% 24/06/2020

S&P 500 (EUA) 3.050 -2,59% 0,20% -5,59% 24/06/2020

IPC (México) 37.908 -0,81% 4,94% -12,94% 24/06/2020

STOXX 600 (Europa) 358 0,37% 2,32% -13,79% 08:06:30

FTSE 100 (Reino Unido) 6.118 -0,10% 0,67% -18,89% 08:06:41

DAX (Alemanha) 12.148 0,45% 4,85% -8,31% 08:06:43

CAC 40 (França) 4.894 0,47% 4,23% -18,13% 08:06:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.260 -1,22% 1,75% -5,90% 03:15:03

SHANGAI (China) 2.980 0,30% 4,46% -2,31% 24/06/2020

ASX 200 (Austrália) 5.818 -2,48% 1,08% -12,96% 04:22:15

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.) 266,0 0,09% 9,11% -5,67% 08:11:37

Ouro (USD/t oz.) 1.771,7 -0,19% 1,14% 15,00% 08:11:35

Prata (USD/t oz.) 17,8 -0,26% -4,41% -2,18% 08:11:22

Platina (USD/t oz.) 817,0 -0,10% -6,61% -17,40% 08:10:59

Paládio (USD/t oz.) 1.872,5 -0,85% -5,09% -1,23% 08:10:57

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 40,1 -0,52% 5,97% -36,28% 08:11:42

Petróleo WTI (USD/bbl.) 37,6 -0,97% 5,02% -35,45% 08:11:39

Gasolina (USd/gal.) 116,1 -2,93% 7,69% -37,03% 08:11:00

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,6 -2,19% -15,52% -32,18% 08:11:28

Etanol (USD/gal.) 1,2 -300% 184% -1883% 24/06/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 324,8 -0,69% -1,59% -19,01% 08:11:36

Soja (USd/bu.) 866,8 -0,37% 1,76% -11,44% 08:11:19

Café Robusta (USD/MT) 1.172,0 -0,34% -1,43% -18,38% 08:08:36

Café Arábica (USD/bag) 110,7 0,50% 0,45% -27,25% 24/06/2020

Açúcar (USd/lb.) 11,8 -0,08% 7,84% -14,77% 08:10:49

Boi Gordo (USd/lb.) 96,4 -0,87% -3,26% -17,28% 24/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Braskem: Cia inicia produção em nova unidade dos
EUA no 3º tri

A Braskem concluiu a construção de sua nova
unidade de produção de polipropileno em La Porte,
Texas.

A empresa deverá começar a fazer testes iniciais a
partir do mês que vem, com objetivo de entrar em
operação oficialmente no 3º tri.

A nova fábrica custou aproximadamente US$675
milhões e possui capacidade de produção de mais de
450 mil toneladas por ano.

A produção da nova fábrica será destinada ao
mercado interno, substituindo volumes de resina que
são importados para atender o déficit de
polipropileno nos Estados Unidos.

A partir da unidade, também haverá exportação para
América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia.

Impacto: Positivo. Os investimentos da companhia
resultarão em mais de 450 mil toneladas por ano,
reduzindo custos de importação de polipropileno e
ampliando a presença da Braskem nos Estados Unidos.

Ecorodovias: Cia divulga dados de tráfego em suas
rodovias

A Ecorodovias divulgou novamente seus dados
semanais de tráfego em suas rodovias. Os volumes
são referentes a 16 de março a 23 de junho.

No volume total comparável, o período em questão
apresentou queda de 24,3% em relação ao mesmo
período do ano passado, evolução do -25%
observado na última semana.

A Ecosul segue sendo o principal destaque, com
queda de apenas 1,5% na comparação anual,
enquanto a Ecopistas apresenta queda de 41,3%.

Impacto: Positivo. O volume nas rodovias da CCR e
Ecorodovias seguem apresentando evoluções semanais.

Índices locais

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 94.377 -1,66% 7,98% -18,39% 24/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 39.913 -1,66% 8,16% -18,00% 24/06/2020

IMOB (Imobiliário) 977 -2,11% 18,78% -29,65% 24/06/2020

INDX (Industrial) 17.806 -0,83% 7,97% -15,96% 24/06/2020

IFNC (Financeiro) 9.910 -2,39% 12,88% -25,04% 24/06/2020

ICON (Consumo) 4.662 -1,50% 9,11% -11,69% 24/06/2020

IMAT (Materias básicos) 3.346 -0,07% 6,06% -7,30% 24/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 68.841 -1,31% 3,72% -10,16% 24/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.655 -0,87% 4,61% -11,11% 24/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.787 -0,24% 4,86% -12,85% 24/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 15.268 -1,47% 8,28% -16,01% 24/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.469 -1,06% 8,17% -11,39% 24/06/2020

ITAG (Tag Along) 20.961 -1,64% 8,61% -17,99% 24/06/2020

IDIV (Dividendos) 5.636 -2,35% 9,77% -17,77% 24/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 5,347 -3,59% -0,18% -24,72% 24/06/2020

Selic 2,25% 17/06/2020

P/L Ibovespa (atual) 35,6x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 17,6x -

DI Jan 21 2,05% 1 p.p. -45 p.p. -251 p.p. 24/06/2020

DI Jan 23 4,22% 11 p.p. -39 p.p. -157 p.p. 24/06/2020

CDS 5 anos (em p.b.) 265 4 p.p. -45 p.p. 165 p.p. 08:21:27

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 3.770 2.685 1.085 115 1.425

Investidor Estrangeiro 181.679 125.982 55.697 11.371 43.899

Fundos 268.240 323.173 -54.933 -13.096 -48.994

Pessoa Física 2.530 4.160 -1.630 1.305 3.115
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Gol: Cia observa aumento na demanda por passagens em junho

Ao longo de junho, a Gol viu um aumento na demanda por suas passagens aéreas.

Esta recuperação da demanda acabou ocorrendo concomitantemente à sua negociação com o governo federal, pra vender
R$100 milhões em passagens.

A negociação ainda esta em estudo e consiste em um auxílio para a companhia enfrentar os períodos de pandemia de
coronavírus.

Na semana passada, as vendas de passagens aumentaram 27% em relação à semana anterior, de acordo com a cia.

Ainda, comparando aos números da semana de 22 de março, quando se iniciou a quarentena no Brasil, as vendas da Gol na
última semana aumentaram 196%.

No entanto, em comparação com o mesmo intervalo de 2019, as vendas ainda estão 81% menores.

Segundo o vice-presidente da companhia aérea, Eduardo Bernardes, o mês de Julho mostra uma tendência de aumento de
vendas em 60%, comparado a junho.

A Gol obteve mais de R$3 bilhões em fontes de liquidez adicionais, e o presidente, Paulo Kakinoff, disse que espera concluir
até o fim da semana que vem o acordo para um empréstimo de R$ 2 bilhões com recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e de bancos privados.

Impacto: Positivo. A retomada para o setor de companhias aéreas é ainda bastante incerto, portanto, as expectativas melhoram com
aumento na demanda no mês de junho e esperanças para novos crescimentos nos meses seguintes. Além disso, a companhia está
com forte posição de liquidez, que deve ser incrementada até o próximo final de semana.

Petrobras: Cia recebe proposta para refinaria

A Petrobras informou que está marcado para o dia de hoje, o recebimento de propostas vinculantes do projeto de
desinvestimento da refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada na Bahia.

A estatal ainda informou ontem que a sua diretoria executiva aprovou a alteração da data limite para implementação de
algumas condições precedentes previstas no acordo celebrado com a Sete Brasil.

Por fim, a empresa completou que o conselho de administração aprovou a nomeação da Ruy Flaks Schneider para o
colegiado.

Impacto: Positivo. O recebimento de propostas vinculantes de um projeto de desinvestimento em uma refinaria vai em linha com a
estratégia da companhia demanter seus investimentos apenas em ativos que a são estratégicos.

Sanepar: Cia prorroga cobrança por 90 dias de alguns clientes

A Sanepar prorrogou a cobrança de contas de água e esgoto, para clientes cadastrados na Tarifa Social.

A cia deverá prorrogar pelo período de 90 dias, contando a partir de hoje.

A medida visa minimizar os impactos econômicos do Covid-19 à população.

Impacto: Negativo. A Sanepar prorroga o recebimento de tarifas de parte da população, reduzindo seu fluxo de caixa no trimestre
em questão.
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Setor de Energia Elétrica: Regras da “Conta-Covid” trouxeram algumas inseguranças

A “Conta-Covid”, empréstimo para as distribuidoras de Energia Elétrica, foi aprovada em um valor de até R$16,1 bilhões
que está sendo negociado pelo BNDES junto a bancos públicos e privados.

No entanto, as distribuidoras acabaram não ficando muito satisfeitas com o desfecho do acordo.

As companhias avaliam que as condições para aderir à operação não as traz segurança, e as empresas acabaram não sendo
atendidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em pontos relacionados ao eventual reequilíbrio econômico-
financeiro devido à pandemia.

A diretoria da Aneel decidiu então que o tema do reequilíbrio econômico-financeiro das empresas será tratado numa
segunda fase de consulta pública, que será instaurada em até 60 dias.

A agência acabou não adicionando ao acordo o pedido das distribuidoras para que fosse incluída, na regulamentação, uma
menção à possibilidade de registro contábil “antecipado” de ativos financeiros relativos a efeitos econômicos provocados
pela pandemia. E dado o grande impacto da crise no Ebitda das distribuidoras, isto era visto como algo bastante relevante
para inclusive protegê-las de uma eventual quebra de cláusulas restritivas de contratos de financiamento.

Impacto: Marginalmente Negativo. As distribuidoras devem receber grande alívio financeiro com a aprovação da “Conta-Covid”. No
entanto, alguns requisitos que consideravam importante acabaram não sendo atendidos, o que as deixou com uma leve insegurança
quanto ao pacote de socorro. A diretoria da Aneel estabeleceu que o tema de reequilíbrio econômico-financeiro será tratado em uma
segunda fase de consulta pública, que deverá ser instaurada em até 60 dias.

Setor de Saneamento: Senado aprova novo marco legal

O Senado aprovou o novo marco legal do saneamento na noite de ontem.

A proposta abre portas para que o setor receba participação de empresas da iniciativa privada na exploração dos serviços.

A aprovação representa um passo importante na direção da atração de investimentos para o setor.

Atualmente, quase metade da população brasileira não possui o serviço básico.

O novo marco legal prevê uma meta para que ao menos 90% da população possua acesso a serviços de coleta e tratamento
de esgoto ao final de 2033.

Agora, o setor é obrigado a realizar aberturas de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas em novos contratos.
Acaba-se também o direito de preferência de companhias estaduais.

O marco legal também abre portas para privatização de empresas do setor. Antes, o governo não podia deixar de ser
controlador das companhias sem que os grupos perdessem os contratos já em andamento.

Impacto: Positivo. O setor se abre para receber investimentos expressivos, possibilitando o desenvolvimento social de regiões
debilitadas e facilitando privatizações.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 0.791 milhões na B3 na segunda-feira, dia 22. No mês de Junho,
o saldo acumulado está positivo em R$ 2.377 milhões. No acumulado do ano, este saldo está negativo em R$ 74.470 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

22/06/2020 Junho

Inves. Estrangeiro -791 2.377 -74.470 47%

Institucional -491 -4.384 33.553 25%

Pessoa Física 1.233 2.196 37.464 23%

Instit. Financeira -10 -501 -696 4%

Emp. Priv/Publ 60 291 3.870 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
25/jun

5:00 Brasil IPC (3ª Quadrissemana) (MoM %) 22-jun - 0.20%

8:00 Brasil Relatório Trimestral de Inflação (RTI) 2Q - -

8:00 Brasil Sondagem da Construção Jun - -

INCC-M (MoM %) Jun - 0.21%

9:00 Brasil IPCA-15 (MoM %) Jun -0.05% -0.59%

IPCA-15 (YoY %) Jun 1.85% 1.96%

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - -

3:00 Alemanha Confiança do Consumidor Jul -11.5 -18.9

9:30 EUA Balança Comercial Mai -$68.3b -$69.7b

Encomendas de Bens Duráveis (MoM % a.s.) Mai P 10.3% -17.7%

9:30 EUA PIB (QoQ % anualizado) 1Q T -5.0% -5.0%

9:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 22-jun - 1508k

10:30 NE Monitor Comércio Mundial - - -

10:45 EUA Conforto do Consumidor 21-jun - 40.2

12:00 EUA Sondagem Industrial - Kansas City Jun -10 -19

12:00 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - -
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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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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
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