BOLETIM DIÁRIO

sexta-feira, 17 de novembro de 2017

PERSPECTIVA
O cenário externo impactou de maneira direta os mercados no dia de ontem, com a aprovação do pacote
tributário de Donald Trump na Câmara dos Representantes. A pauta avança para o Senado, e é onde as
coisas podem contrariar as intenções do presidente americano. Do jeito que passou ontem, as medidas já
entrariam em vigor no ano que vem. Por outro lado, os senadores querem que as mudanças ocorram
somente em 2019. Para os emergentes, se assim for, melhor, já que a Reforma Tributária deve implicar
em pressões inflacionárias e assim acelerar a alta de juros do Fed. Por aqui, seguem as movimentações
políticas em torno das reformas (ministerial e previdenciária), com Temer ora jogando o jogo do Centrão,
ora tentando pressionar o bloco para conseguir os votos para que a agenda econômica avance. Os
cálculos da base governista apontam que a questão da Reforma da Previdência (versão enxuta) pode ser
liquidada em quatro semanas. O Planalto volta a pleno funcionamento no dia 21, próxima terça, em função
do feriado da Consciência Negra em SP, que deve fechar a B3 na segunda-feira. Bolsas na Ásia fecharam
sem direção definida, futuro do S&P 500 cai 0,16%. Ibovespa Futuro opera em leve alta de 0,06%.

IBOVESPA ONTEM:
Fechamento

72.511

Volume

R$ 10,6 bi

% Ontem

2,38%

% Mês

-2,42%

% Ano

20,40%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

MERCADO EXTERNO
Dow Jones

Nasdaq

S&P 500

Dólar (R$/US$)

Petróleo WTI

Fechamento*

23.458

6.793

2.586

3,279

55,21

% Ontem

0,80%

1,30%

0,82%

-0,93%

-0,22%

% Mês

0,35%

0,98%

0,40%

0,23%

1,15%

% Ano

18,70%

26,20%

15,49%

0,83%

2,77%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

CALENDÁRIO DE INDICADORES
Horário

País/Região

Órgão

05h00

Brasil

Fipe

IPC

2ª quadrissemana de novembro

08h00

Brasil

FGV

IGP-M

1ª prévia

IBGE

Volume de Serviços

Setembro

09h00

Indicador

Referência

11h30

EUA

C. Bureau

Novas construções residenciais

Outubro

14h00

EUA

Fed de Kansas City

Sondagem industrial

Novembro

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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DELIBERAÇÕES E PROVENTOS
Empresa

Código

Tipo

Data Ex

Previsão de Pagamento

Valor Líquido

Kroton

KROT3

Dividendo

17/11

27/11/2017

R$ 0,1045/ação

Taesa

TAEE3/TAEE4

Dividendo

17/11

30/11/2017

R$ 0,0431/ação

TAEE11

Dividendo

17/11

30/11/2017

R$ 0,1291/ação

TAEE3/TAEE4

JSCP

17/11

30/11/2017

R$ 0,0395/ação

TAEE11

JSCP

17/11

30/11/2017

R$ 0,1184/ação

Metalúrgica Gerdau

GOAU3/GOAU4

Dividendo

22/11

01/12/2017

R$ 0,0300/ação

Gerdau

GGBR3/GGBR4

Dividendo

22/11

01/12/2017

R$ 0,0300/ação

Banco do Brasil

BBAS3

JSCP

22/11

30/11/2017

R$ 0,1898/ação

Mahle Metal Leve

LEVE3

JSCP

22/11

21/12/2017

R$ 0,1465/ação

Taesa

NOTÍCIAS
Localiza
A Localiza fará emissão de debêntures com esforços restritos e em
até duas séries de até R$ 1,2 bilhão. Os recursos serão utilizados
para recompor o caixa ou para pré-pagamento de dívidas. A
primeira série terá prazo de 62 meses, com vencimento em 15 de
fevereiro de 2023. Já para a segunda série, o vencimento será em
86 meses, com vencimento em 15 de fevereiro de 2025. A primeira
série contará com remuneração de no máximo 109,35% da Taxa
DI, enquanto a segunda série terá retorno de até 111,50% do DI.
Santos Brasil
A Convicon - Contêineres de Vila do Conde, controlada
indiretamente pela Santos Brasil, celebrou o 8º Termo Aditivo ao
Contrato de Arrendamento com a União Federal para prorrogação
antecipada do referido contrato até 18 de setembro de 2033. A
empresa explica que o aditivo condiciona a prorrogação antecipada
do Contrato de Arrendamento à realização de investimentos de R$
129,044 milhões pela companhia necessários à ampliação e
recuperação do pátio de armazenagem; à construção de
edificações administrativas; e à aquisição e reposição de
equipamentos. Segundo Santos Brasil, os investimentos referentes
à prorrogação antecipada somam R$ 37,248 milhões e devem ser
realizados até o final de 2019.
Oi
As empresas do Grupo Oi que estão em recuperação judicial
registraram uma Geração de Caixa Operacional Líquida de R$ 182
milhões em setembro, praticamente o triplo do registrado em
agosto, quando estas companhias geraram R$ 61 milhões.
Segundo as informações divulgadas pelo escritório de advocacia
Arnoldo Wald, administrador judicial do processo de recuperação,
essa melhora é resultante principalmente da queda dos
investimentos em setembro. Na conta de recebimentos, a Oi
totalizou um fluxo de R$ 2,682 bilhões em setembro, queda de
9,7% em relação a agosto. No fluxo de pagamentos houve uma
queda de 10,9% em setembro ante agosto, para R$ 2,21 bilhões
Já os investimentos tiveram redução de 32% em setembro ante
agosto, para R$ 290 milhões. O volume de investimentos
acumulados até setembro é de R$ 3,258 bilhões. A Oi destaca
principalmente as quedas de R$ 47 milhões nos aportes na
Telemar, e de R$ 75 milhões na Oi Móvel. Com isso, o saldo final
de Caixa Financeiro das empresas em recuperação da Oi chegou
a R$ 7,524 bilhões, alta mensal de 3,1, e maior patamar desde o
início do processo de recuperação judicial, em junho de 2016.

Fleury
O Fleury também anunciou emissão com esforços restritos, sua 3ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis, em série única,
de R$ 300 milhões. As Debêntures terão remuneração de taxa DI
mais 0,49%.
CCR
A CCR nega que esteja em negociação, sob caráter vinculante,
para incorporar a Investimentos e Participações em Infraestrutura
(Invepar). A companhia prestou esclarecimentos por meio de Fato
Relevante, em resposta a notícias veiculadas na imprensa. A
companhia afirma que uma eventual formalização de proposta
vinculante depende da prévia aprovação do Conselho de
Administração.
Brasil Pharma
A Brasil Pharma informou que sua controladora Stigma pretende
promover a saída da companhia do Novo Mercado da B3, por meio
de oferta pública de aquisição (OPA) da totalidade das ações
pertencentes aos demais acionistas, pelo valor econômico. A
empresa destaca também que recentemente foi procurada, de
forma preliminar e não vinculante, por terceiros potencialmente
interessados na aquisição de ativos, mas que não poderá garantir
se tais oportunidades de negócios se concretizarão. Segundo a
Brasil Pharma, a decisão da acionista controladora decorre da
inviabilidade, especialmente relacionada à atual situação
econômica da companhia e às condições de mercado, de
recomposição do porcentual mínimo de ações em circulação,
conforme determinado pela B3.
Kepler Weber
A Kepler Weber, fabricante de equipamentos para a
armazenagem, beneficiamento e movimentação de granéis,
registrou prejuízo líquido de R$ 3,8 milhões no terceiro trimestre de
2017, revertendo lucro líquido de R$ 2,3 milhões em igual período
de 2016. O Ebitda ficou negativo em R$ 500 mil, ante Ebitda
positivo de R$ 7,8 milhões no terceiro trimestre do ano passado, de
acordo com comunicado da companhia. A receita líquida aumentou
33,8%, para R$ 161,8 milhões. De acordo com a companhia, a
receita líquida proveniente do segmento cresceu 43,9% no terceiro
trimestre do ano, para R$ 115,4 milhões. A receita líquida obtida
com projetos de movimentação de granéis sólidos aumentou
199%, para R$ 9,1 milhões; a referente a peças e serviços, 45%,
para R$ 11,7 milhões, enquanto a obtida com exportações caiu
13,8%, para R$ 25,5 milhões.

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

