Segunda-Feira, 20 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Boletim Focus: mercado continua vendo a inflação abaixo da meta para este ano.
Segundo o Boletim Focus divulgado hoje pela manhã pelo Banco Central, o mercado
continua projetando queda para a inflação neste ano, pela sétima semana consecutiva o
mercado reduziu as projeções do IPCA, ficando em 4,43%, e para 2017 sem alterações
permanecendo em 4,5%. As projeções para o câmbio também variaram, indo para R$
3,30 para o final deste ano, oitava semana consecutiva de projeções de um real mais
valorizado. Quanto ao PIB e a Selic para este ano sem alterações; permanecendo em
0,48% e 9,5% (fim de período) respectivamente.
Sondagem da Indústria recua, após forte alta em dezembro. A prévia da sondagem da
indústria referente a fevereiro deste ano apresentou queda de 1,8 ponto no Índice de
Confiança da Indústria em relação ao mês anterior, que havia ficado em 87,2 pontos. O
resultado, porém veio após a forte elevação do indicador em 4,8 pontos em dezembro. O
desempenho se deu sobretudo pelo impacto do Índice da Situação Atual (ISA) que caiu
1,3 ponto, e do Índice de Expectativas (IE) que recuou 2,2 pontos. O resultado final desta
pesquisa será divulgada no dia 24 (sexta-feira).

Dia esvaziado por feriado americano e agenda fraca na Europa. Nessa segunda, o PPI
alemão, divulgado pela Destatis, veio acima do esperado, em 2,4%, maior avanço desde
março de 2012. A expectativa média era de avanço de 2,1%. Ainda a ser divulgada,
apenas a confiança do consumidor de fevereiro na zona do euro deve ser anunciada ao
meio-dia (horário brasileiro), após resultado bastante negativo em janeiro (-4,9). Nos
Estados Unidos, os mercados ficam fechados com o feriado de Presidents' Day, que
comemora o aniversário do primeiro presidente americano, George Washington.

Bolsas no azul, em dia de baixa liquidez. Na Ásia, as Bolsas de Tóquio, Shanghai e Hong
Kong fecharam no campo positivo nessa segunda-feira. Os índices chineses ganharam
força com a notícia que fundos de pensão regionais devem montar posições relevantes no
mercado acionário por lá. Já na Europa, a maioria das Bolsas avança, destaque para a de
Frankfurt, após o PPI alemão (texto acima). A Bolsa londrina recua levemente, impactada
pelo tombo das ações da Unilever, após o negócio com a Kraft-Heinz fazer água.

Números da BM&FBovespa (BVMF3) ficam levemente acima das expectativas. A bolsa
de valores paulista entregou o resultado do último trimestre de 2016 com avanço de
14,8% na receita líquida (a previsão mediana era de +12,9%) e aumento no lucro líquido
ajustado de 26,5% (ante +11,3% estimados), ambos na comparação com o 4º Trim/15.
Com isso, a companhia fechou 2016 bastante em linha com seu guidance que estimou as
despesas ajustadas ficariam entre R$ 640 milhões e R$ 670 milhões (registrou R$ 653,1
milhões nessa linha), enquanto que os investimentos alcançaram R$ 223,7 milhões dentro
do orçamento de R$ 200 milhões a R$ 230 milhões. O guidance para 2017 prevê as
despesas ajustadas entre R$ 675 milhões e R$ 705 milhões e investimentos entre R$ 165
milhões e R$ 195 milhões. Entretanto, diferentemente do que era esperado, a empresa
não aprovou a distribuição de proventos junto dessa divulgação. Isso porque já tinha sido
aprovado o pagamento de JCP no montante de R$ 368,0 milhões em dez/16. No ano
passado, distribuições de proventos totalizaram R$900,0 milhões, o que representa 62,2%
do lucro líquido IFRS atribuído aos acionistas da BM&FBovespa, ficando abaixo dos 80%
de pay out registrados nos últimos anos. De todo modo, acreditamos que suas ações
podem ficar no campo positivo no pregão de hoje pelo desempenho ligeiramente acima
das projeções.
Magazine Luiza (MGLU3) continua surpreendendo. A companhia continua reportando
resultados surpreendentes tanto com crescimento no faturamento, EBITDA e resultado
final. As margens do período também vieram bem fortes, mostrando que além da melhor
performance das vendas a empresa se mantém focada da redução de custos e despesas.
Para 2017 a Magazine Luiza tem quatro pontos como metas, sendo eles: i)
Multicanalidade – sendo a única empresa de varejo no Brasil a operar os canais de forma
integrada, com a utilização de uma mesma infraestrutura; ii) Inclusão Digital –
atualmente, cerca de 50% dos produtos vendidos nos canais físicos e digitais são
conectados; iii) Digitalização das Lojas Físicas – em cerca de 150 lojas, já é possível fazer
pagamentos pelo sistema Mobile Pinpad e iv) Plataforma Digital – fortalecer a operação

de Marketplace (em 2016 foram comercializados produtos de cerca de 50 parceiros,
expandindo a oferta em mais de 80 mil SKUs). Acreditamos que as ações da companhia
irão performar positivamente no pregão de hoje, dado o bom desempenho reportado.
Energisa (ENGI11) anuncia pagamento de dividendos. A Energisa irá distribuir dividendos
de R$ 0,286 por UNIT para os acionistas detentores de ações na próxima quarta-feira
(22/02). A partir do dia 23/02 os papéis passam a ser negociados como ex-dividendos,
sendo que o pagamento deve ocorrer no dia 08/03 e o yield da distribuição é de
aproximadamente 1,3%.
Novo acordo de acionistas na Vale (VALE5). A Vale anunciou a celebração de um novo
acordo de acionistas entre a Valepar (grupo composto pela Bradespar, BNDESPar, Mitsui,
Litela Participações e Litel Participações) e os demais acionistas, em substituição ao
acordo atual que tem vigência até 10/mai/2017. O novo acordo tem como principal
objetivo viabilizar a listagem das ações da Vale no segmento do Novo Mercado de
governança corporativa. Para tanto, a operação será constituída de uma série de etapas,
incluindo a conversão de ações preferenciais da classe A em ações ordinárias, na relação
de 0,9342 ação ON por cada ação PNA, além do aumento da participação detido pelos
acionistas da Valepar em 10%, por meio da emissão de novas ações ON, o que representa
uma diluição de 3% para os demais acionistas. Essa mudança está condicionada à
aprovação pelos órgãos societários da Vale e da Valepar e à adesão de pelo menos
54,09% das ações PNA à conversão voluntária em ON nos termos propostos, sendo que o
acordo deve entrar em vigor após o vencimento do acordo atual até 09/nov/2020.
Entendemos que a possível mudança no nível de governança corporativa é positiva para
Vale e deve se sobressair sobre a diluição dos minoritários, podendo favorecer o
desempenho de seus papéis no pregão de hoje. A companhia realizará teleconferência às
11h para dar mais detalhes sobre a mudança.
Caixa robusto da Hypermarcas (HYPE3) no ano de 2017. A companhia reportou bom
desempenho no ano de 2016, com crescimento na receita, EBITDA e lucro. Já o lucro
líquido do 4º trimestre de 2016 foi afetado pelas operações descontinuadas. E para 2017
é esperada melhora contundente dada à conclusão dos desinvestimentos, com isso, a
companhia conseguirá reduzir seus custos e despesas, além de melhorar
significativamente as despesas financeiras. Este cenário mais positivo advém dos recursos
obtidos com as vendas das divisões de consumo, mas também pela melhora na operação
da divisão Farma. Com isso, a Hypermarcas anunciou seu guidance, esperando EBITDA das
Operações Continuadas ao redor de R$ 1,2 bilhão para o exercício social de 2017.
Acreditamos que suas ações tendem a performar positivamente no pregão de hoje.
Faturamento da Randon (RAPT4) continua em queda. A Randon anunciou que sua
receita líquida consolidada atingiu R$ 158,1 milhões em janeiro, o que representa uma
queda de 31,8% em relação a janeiro de 2016. Esse resultado mostra que, a despeito da
recente queda na taxa de juros e da recuperação na confiança, o contexto segue bastante
desafiador, corroborando a perspectiva de que o desempenho operacional da Randon
deve continuar pressionado no curto prazo. Portanto, a divulgação deve trazer impacto
marginalmente negativo para RAPT4 no pregão de hoje.
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