BOLETIM DIÁRIO

quarta-feira, 25 de abril de 2018

PERSPECTIVA
Pode repercutir no mercado hoje a decisão da Segunda Turma do STF sobre material fornecido pela
Odebrecht ao juiz Sergio Moro no tocante ao ex-presidente Lula. O revés de tal decisão é que abre
brechas para que a defesa do petista questione a competência de Moro frente aos processos de
Atibaia e sobre a relação da Odebrecht e o Instituto Lula. A ver ainda o desenrolar dessa história. A
pesquisa eleitoral feita em São Paulo segue apontando Alckmin como um candidato ainda empatado
com Bolsonaro, o que preocupa. Por aqui, a agenda de indicadores do lado fiscal é relevante.
Futuros lá fora em queda, assim como do Ibovespa, que cai 1,15%.

IBOVESPA ONTEM:
Fechamento

85.469

Volume

R$ 9,5 bi

% Ontem

-0,16%

% Mês

0,12%

% Ano

11,87%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

MERCADO EXTERNO
Dow Jones

Nasdaq

S&P 500

Dólar (R$/US$)

Petróleo WTI

Fechamento*

24.024

7.007

2.635

3,471

67,70

% Ontem

-1,74%

-1,70%

-1,34%

0,61%

-1,37%

% Mês

-0,33%

-0,79%

-0,24%

5,06%

4,25%

% Ano

-2,81%

1,51%

-1,46%

4,68%

12,05%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

CALENDÁRIO DE INDICADORES
Horário

País/Região

Evento

Referência

1:30
8:00

Japão

Índice de atividade de toda a indústria

Fevereiro

EUA

MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários

Abril

8:00

Brasil

Custos de construção FGV

Abril

10:30

Brasil

Saldo em conta corrente

Março

-

Brasil

CNI Confiança do consumidor

Abril

FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA

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

(em milhões de R$, referente a D-3)

25000
20000

Ibovespa em D-3

Dia

Mês

Ano

15000

-0,32%

325

3.288

3.330

10000
5000
0

DELIBERAÇÕES E PROVENTOS
Empresa

Código

Tipo

Data Ex

Previsão de Pagamento

Valor Líquido

EMAE

EMAE3

Dividendo

25/04

30/11

R$ 0,8496/ação

EMAE2

Dividendo

25/04

30/11

R$ 0,9346/ação

CVC

CVCB3

Dividendo

28/04

27/06

R$0,0861/ação

Sabesp

SBSP3

JSCP

30/04

26/06

R$1,0298/ação

CESP

CESP3

Dividendo

02/05

Indisponível

R$0,0381/ação

CESP5

Dividendo

02/05

Indisponível

R$1,8245/ação

CESP6

Dividendo

02/05

Indisponível

R$0,0381/ação

ITUB3

Dividendo

02/05

01/06

R$0,015/ação

ITUB4

Dividendo

02/05

01/06

R$0,015/ação

Itaú Unibanco

NOTÍCIAS
Ecorodovias
A Ecorodovias confirmou ontem a assinatura de um termo aditivo ao
contrato de concessão da Ecovias dos Imigrantes para a realização de
obras viárias em Santos. As intervenções já haviam sido autorizadas pela
Artesp, agência reguladora de transportes do Estado, conforme noticiado
pelo em 4 de abril. Em comunicado enviado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a Ecorodovias explica que o aditivo prevê a criação de
um sistema viário que irá separar o fluxo de entrada e saída do porto de
Santos - composto predominantemente por veículos pesados - do tráfego
que ingressa e deixa a cidade de Santos, majoritariamente formado por
veículos leves. Conforme já divulgado pela Artesp, o investimento previsto
será de cerca de R$ 270 milhões e o reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato será feito via fluxo de caixa marginal, com extensão da concessão
em 7 meses e 24 dias.
Petrobras
A Petrobras decidiu colocar a Liquigás à venda novamente, depois que a
compra pela Ultragaz foi reprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
da Concorrência (Cade) no fim de fevereiro. A petroleira chegou a avaliar a
alternativa de fazer uma oferta inicial de ações (IPO) na bolsa, mas optou
por um novo processo de venda de 100% da empresa. Desta vez, para
evitar problemas com o Cade, a ideia é procurar interessados entre grupos
estratégicos estrangeiros e investidores financeiros, de acordo com duas
fontes. Bancos de investimento começaram a ser avisados da decisão na
semana passada. Houve uma avaliação de que uma oferta de ações teria
um desconto grande em relação aos R$ 2,8 bilhões que o grupo Ultra se
dispôs a pagar. Além disso, num IPO, a Petrobras receberia apenas uma
fatia do valor da distribuidora de gás GLP (cozinha), uma vez que não
seriam vendidas 100% das ações. Para uma terceira pessoa, a decisão do
Cade, em 28 de fevereiro, sinalizou que a autoridade antitruste não
aprovaria a compra por nenhuma outra empresa relevante do setor em
operação no país, o que deixou poucas opções para a Petrobras no
mercado local. A venda da Liquigás faz parte do plano de desinvestimento
da estatal, que busca reduzir seu endividamento e colocar o foco em sua
atividade principal, de exploração de petróleo em águas profundas. Por
causa da reprovação pelo Cade, a Petrobras recebeu no mês passado R$
286 milhões da Ultragaz, multa que estava prevista em contrato em caso de
a venda ser barrada pelos reguladores. As empresas chegaram a propor ao
Cade a venda de um pacote de ativos equivalente a 45% da Liquigás, mas
não houve acordo. A relatora do caso, a conselheira Cristiane Alkmin, disse
que teriam que ser vendidos 65% da Liquigás. Ela sugeriu que a Petrobras
buscasse uma compradora com participação inferior a 10% do mercado. De
acordo com ela, a empresa resultante da união entre Ultragaz e Liquigás
teria 46% do mercado de gás de cozinha residencial. Hoje, as quatro
maiores empresas detêm 85% desse mercado, bastante concentrado.
Durante o julgamento no Cade, o advogado da Petrobrás, Alex Messeder,
chegou a dizer que no processo de venda foram procurados mais de 40
potenciais interessados, mas que poucos se interessaram de fato.

Gerdau
A Gerdau anunciou que Chia Yuan Wang será o novo presidente da
operação da unidade América do Norte, em comunicado divulgado ontem. A
função era acumulada nos últimos três meses pelo presidente-executivo
Gustavo Werneck. Em janeiro, a companhia informou a saída de Peter
Campo do cargo. Wang era vice-presidente de suprimentos da América do
Norte e tem quase 30 anos de experiência na Gerdau, ocupando cargos no
Brasil, Canadá, China e Estados Unidos. A operação de negócio América
do Norte é responsável por 40% da receita líquida consolidada e por 18%
do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na
sigla em inglês) consolidado.
Santander Brasil
O Santander Brasil apresentou lucro líquido gerencial de R$ 2,859 bilhões
no primeiro trimestre deste ano, o que mostra um crescimento de 25,4% em
relação ao mesmo período de 2017. A cifra exclui itens extraordinários e
reverte despesas com amortização de ágio. Em termos societários, o lucro
foi de R$ 2,820 bilhões, um aumento de 54,6% em relação ao apresentado
nos três meses iniciais do ano passado. O resultado gerencial do Santander
superou a média das projeções de analistas, que indicava um lucro de R$
2,689 bilhões. Com o resultado, o Santander gerou um retorno ajustado
sobre o patrimônio líquido anualizado de 19,1%, com alta de 3,2 pontos
percentuais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O impacto
esperado da queda da taxa Selic ainda não se fez sentir na margem
financeira bruta do Santander, que aumentou 14,6% em relação ao primeiro
trimestre do ano passado e alcançou R$ 10,163 bilhões entre janeiro e
março de 2018. Os spreads nas operações de crédito voltaram a subir,
chegando a 10% no primeiro trimestre deste ano, ante 8,9% no mesmo
período de 2017 e 9,7% no quarto trimestre. A carteira ampliada de crédito
do Santander, que inclui avais e fianças, somava R$ 353,920 bilhões no fim
e março. O número representa um aumento de 8,7% em relação ao mesmo
período do ano passado, e de 1,7% na comparação com dezembro. A
expansão se deu principalmente nos segmentos de pessoa física e
financiamento ao consumo, com alta anual de mais de 21%. A carteira de
pequenas e médias empresas cresceu 5,6%, enquanto a de grandes
companhias encolheu 6,5%. O banco tem privilegiado operações com
famílias e empresas de menor porte, cujos spreads são mais altos. O risco
de crédito, por sua vez, diminuiu. A inadimplência (operações com atraso
superior a 90 dias) representava 2,9% da carteira no fim do primeiro
trimestre. O número recuou 0,3 ponto percentual em relação a dezembro e
ficou estável na comparação com março do ano passado. A taxa de calotes
de pessoa jurídica diminuiu 0,5 ponto em relação ao fim de 2017, para 2%.
A de pessoas físicas se manteve em 3,7%. As despesas líquidas com
créditos de liquidação duvidosa (PDD) surpreenderam ao subir 17,1%, em
relação ao primeiro trimestre do ano passado para R$ 2,652 bilhões -- além
do crescimento na carteira, houve um menor volume de recuperações. Em
relação ao quarto trimestre do ano passado, as despesas com PDD
recuaram 0,1%. Também contribuiu para o resultado do Santander o
aumento de 11,5% nas receitas de prestação de serviços e tarifas
bancárias, que totalizaram R$ 4,134 bilhões entre janeiro e março. As
despesas administrativas e com pessoal avançaram 3,8%, para R$ 4,629
bilhões. O índice de Basileia, medida de capital de instituições financeiras,
era de 15,3% no fim do primeiro trimestre, um recuo de 0,5 ponto percentual
em relação ao mesmo período do ano passado.

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

