BOLETIM DIÁRIO

segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

PERSPECTIVA
A semana promete ser agitada com o julgamento de Lula pelo TRF-4, na quarta-feira. O histórico do
Tribunal em questão, que absolveu apenas 5 dos 77 casos enviados pelo juiz Sergio Moro, cria
expectativa para uma condenação por 3 votos, o que pode dificultar a absolvição do petista pelo TSE.
Sindicalistas, militantes e jornalistas já se mobilizam nas proximidades do Tribunal, indicando que o
julgamento tomará uma proporção relevante do ponto de vista midiático. Na quarta-feira, Temer e Meirelles
estarão em Davos, no Fórum Econômico Mundial. A ala republicana do Senado falhou em suas
negociações com a oposição para impedir a paralisação da máquina pública (shutdown), que deve iniciar
hoje. Uma medida paliativa (para regularização das atividades públicas pelo menos até 08/02) pode ir hoje
para votação no Senado, mas ainda não é conhecido se os republicanos possuem o número de votos
necessários. A temporada de resultados segue nos EUA, nessa semana com números da Netflix, P&G e
American Airlines. Futuros americanos em queda na manhã de hoje, assim como os contratos futuros do
Ibovespa, que recuam 0,13%.

IBOVESPA ONTEM:
Fechamento

81.220

Volume

R$ 8,4 bi

% Ontem

0,32%

% Mês

6,31%

% Ano

6,31%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

MERCADO EXTERNO
Dow Jones

Nasdaq

S&P 500

Dólar (R$/US$)

Petróleo WTI

Fechamento*

26.072

7.336

2.810

3,201

63,37

% Ontem

0,21%

0,55%

0,44%

-0,26%

-0,91%

% Mês

5,47%

6,27%

5,11%

-3,45%

4,88%

% Ano

5,47%

6,27%

5,11%

-3,45%

4,88%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

CALENDÁRIO DE INDICADORES
Horário

País/Região

Órgão

Indicador

Referência

08h00

Brasil

FGV

Sondagem da indústria (prévia)

Janeiro

08h25

Brasil

BC

Boletim Focus

11h30

EUA

Fed

Índice de atividade nacional

Dezembro

15h00

Brasil

MDIC

Balança comercial

Semanal

FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA

Fluxo estrangeiro líquido - 12 meses
(em milhões de R$)

(em milhões de R$, referente a D-3)
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+1,70%
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4.914

20000
15000
10000
5000
0

DELIBERAÇÕES E PROVENTOS
Empresa

Código

Tipo

Data Ex

Previsão de Pagamento

Valor Líquido

Ambev

ABEV3

Dividendo

01/02

22/02

R$ 0,0700/ação

Bradesco

BBDC3

JSCP

02/02

01/03

R$0,0147/ação

BBDC4

JSCP

02/02

01/03

R$ 0,0161/ação

BBDC3

JSCP

02/03

02/04

R$0,0172/ação

BBDC4

JSCP

02/03

02/04

R$ 0,0189/ação

BBDC3

JSCP

03/05

01/06

R$0,0172/ação

BBDC4

JSCP

03/05

01/06

R$ 0,0189/ação

BBDC3

JSCP

04/06

02/07

R$0,0172/ação

BBDC4

JSCP

04/06

02/07

R$ 0,0189/ação

Bradesco
Bradesco
Bradesco

NOTÍCIAS
Burger King
Investidores estrangeiros ficaram com 84,9% da oferta de ações do
Burger King Brasil. Essa categoria de investidores subscreveu
93.523.196 ações ordinárias de um total de 110.173.439 da oferta. A
oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) movimentou R$
1,983 bilhão, sendo R$ 18 por ação, conforme anuncio de
encerramento da distribuição publicado hoje. O montante na mão dos
124 estrangeiros inclui 3.770.000 ações subscritas pelo BofA Merrill
Lynch e 1.100.000 ações adquiridas pelo J.P. Morgan para operações
de hedge (proteção). Também participaram da subscrição 96 fundos de
investimentos, com 13.819.143 ações, além de 3.281 pessoas físicas,
que levaram 11.633.765 ações. Demais instituições financeiras ficaram
com 2.824.944 ações no total.
Sanofi
A gigante farmacêutica francesa Sanofi, controladora da Medley no
Brasil, anunciou hoje um acordo para comprar todas as ações em
circulação da norte-americana Bioverativ, por US$ 11,6 bilhões. A
expectativa é que a operação seja concluída em três meses. A Sanofi
propôs pagar US$ 105 por cada ação da Bioverativ, o que representa
ágio de 64% sobre o preço de fechamento do papel na sexta-feira (19).
A Bioverativ, que gerou vendas de US$ 847 milhões em 2016, é uma
biofarmacêutica especializada em terapias para hemofilia e outras
raras doenças de sangue. Segundo a Sanofi, a hemofilia configura hoje
o maior mercado de doenças raras, com receitas anuais próximas a
US$ 10 bilhões e 181 mil pessoas afetadas mundialmente.
Braskem
As negociações da Petrobras com a Odebrecht para a revisão do
Acordo de Acionistas da Braskem evoluíram para estudos com objetivo
de realizar uma reorganização societária com a unificação das
espécies de ações da Braskem. Esses estudos, no entanto, ainda se
encontram em fase preliminar, informou a estatal. De acordo com a
Petrobras, a reorganização societária busca aprimorar a governança
corporativa da Braskem e, junto com as demais estratégias do negócio,
"criar valor para todos os seus acionistas". Em setembro, a estatal
havia afirmado que as negociações com a Odebrecht para viabilizar a
venda da sua participação na Braskem estavam em estágio preliminar.
No documento, a Petrobras lembrou então que pretende sair
totalmente do setor petroquímico, e que por isso iniciou tratativas com
a sua sócia na Braskem para revisar os termos do acordo de
acionistas.

Prumo
Assembleia de acionistas da Prumo Logística rejeitou na última sextafeira, pela maioria dos votos, o pedido de elaboração de novo laudo de
avaliação da companhia, no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de
Ações (OPA) com objetivo de cancelar o registro na categoria A e sair
do Novo Mercado, que está sendo promovida pelo acionista
controlador. A assembleia foi pedida por acionistas representando mais
de 10% das ações da empresa.
Ambev
Marcel Telles, fundador da Ambev, renunciou ao cargo de membro do
conselho de administração da empresa e deixou também o Comitê de
Operações, Finanças e Remuneração. Para sua vaga no conselho de
administração, foi eleito Milton Seligman. A empresa não deu mais
detalhes sobre a saída de Telles, informando apenas que ele
manifestou sua decisão de se retirar do conselho e do comitê. A
renúncia do empresário aconteceu na reunião do colegiado que
aconteceu no dia 11 de janeiro.
Sabesp
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) divulgou na noite de sexta-feira, dia 19, fato relevante com o
cronograma da etapa final da 2ª revisão tarifária da companhia. A tarifa
média final (P0 Final) será publicada, conforme o documento, no dia 10
de maio de 2018, e aplicada nos termos do artigo 39 da Lei n°
11.445/2007. A consulta pública e audiência pública da proposta de
metodologia da revisão tarifária da Sabesp, iniciada no dia 17 de
janeiro, terminará dia 05 de fevereiro. Até o dia 31 deste mês, de
acordo com o cronograma publicado pela companhia, devem ser
solicitados dados complementares do Plano de Negócios da Sabesp,
cujo envio deve ser feito até o dia 19 de fevereiro. A publicação do
relatório circunstanciado e nota técnica final da metodologia da revisão
ocorrerá até o dia 27 de fevereiro, sendo que a análise dos dados da
Sabesp e elaboração da nota técnica preliminar de cálculo da tarifa
média final estão previstas até o dia 22 de março. A consulta pública e
audiência pública da proposta de P0 final deve ocorrer entre os dias 23
de março e 13 de abril. A análise das contribuições recebidas e a
publicação do relatório circunstanciado sobre a proposta de P0 final
serão concluídos até o dia 09 de maio, um dia antes da publicação da
tarifa média final. A Sabesp destaca ainda, em fato relevante, que as
diferenças de receitas apuradas em decorrências dos valores
autorizados em 10 de outubro de 2017 (P0 Preliminar) e os valores
tarifários que serão apurados na etapa final da 2ª Revisão Tarifária
Ordinária (P0 final) serão devidamente compensados e aplicados às
tarifas do serviço público de abastecimento de água e esgotamento
sanitário.

Disclaimer

Nossas indicações são de caráter exclusivamente informativo, expressando opiniões pessoais baseadas em dados fundamentalistas, de forma que
não nos responsabilizamos por eventuais perdas de capital do investidor/leitor. A decisão por tipo de investimento é de responsabilidade do cliente. Os
dados financeiros foram obtidos através de fontes disponíveis no mercado financeiro, sendo que a Solidus se reserva o direito de fazer eventuais
correções sem prévio aviso. O relatório foi elaborado de forma independente e autônomo, inclusive em relação à Solidus SA CCVM.
Nos termos do artigo 17, da ICVM 483 e do Código de Conduta da Apimec, o analista responsável pelo presente relatório declara que:
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma
independente, inclusive em relação à Solidus SA CCVM;
II – ele pode ser direta ou indiretamente titular de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
Nos termos do artigo 18, da ICVM 483 a Solidus SA CCVM declara que a corretora, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle
comum:
III – podem ser direta ou indiretamente titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise,
Maiores Informações – Ligue 3327-9888

Ouvidoria 0800-774-2006

Visite nossas páginas na web: www.solidus.com.br

