Quarta-feira, 29 de maio de 2019
Bom dia,

Pacto entre poderes no radar. A Bolsa reagiu bem ontem ao pacto dos três poderes, que tem como intuito
unir forças para levar adiante matérias prioritárias, como a reforma da previdência. O compromisso deve
ser firmado em junho, mas já conta com sinalizações positivas do Congresso. Resta saber se a proposta de
Bolsonaro vai contribuir de fato para formação de uma base aliada sólida. A aprovação da MP dos
ministérios no Senado também trouxe algum ânimo. Novas negociações em torno da tramitação de
reformas ficam em destaque hoje. Na agenda econômica, o índice de preços ao produtor desacelerou em
abril, enquanto a confiança do setor de serviços seguiu em queda. Dados de crédito serão divulgados logo
após a abertura, mas não devem trazer grandes novidades.

Yields seguem em queda lá fora, assim como as principais Bolsas. A retórica beligerante de parte a parte na
questão comercial envolvendo EUA e China nos últimos dias tem elevado os temores quanto à saúde da
economia mundial e leva os investidores a buscar a segurança dos Treasuries americanos, pressionando os
yields dos títulos do tesouro e, consequentemente, o mercado acionário. A quarta começa com Bolsas em
queda na Ásia e Europa. Destaque negativo para a siderúrgica ArcelorMittal, que cortou sua projeção para a
produção na Europa pela segunda vez nesse mês, com elevação das importações e demanda mais fraca no
continente pressionando os preços. Sem indicadores relevantes na agenda, o mercado deve seguir atento
ao noticiário político.

Centauro (CNTO3) cobre oferta da Magazine Luiza (MGLU3). A Centauro elevou sua oferta pela Netshoes de
US$ 2,80 por ação para US$ 3,50, perfazendo um total de US$ 108,7 milhões. A proposta já foi enviada ao
board da Netshoes.

Enauta (ENAT3) atualiza guidance. Agora, a expectativa da companhia aponta para uma produção média
diária no Campo de Manati entre 3,8 milhões de m³ e 4,1 milhões de m³ em 2019, contra estimativa inicial
de 4,3 milhões de m³/dia. Em 2018, foram produzidos 4,9 milhões de m³ por dia em média. Para o Campo
de Atlanta, a Enauta adicionou margem de variação de 15%, positiva ou negativa, para a estimativa de
produção de 25 mil barris por dia a partir do terceiro trimestre, quando entra em operação um novo poço.
Os papéis da companhia tendem a reagir de forma marginalmente negativa.
Proventos da Ferbasa (FESA4). Será distribuído JCP no valor líquido de R$ 0,277 por ação PN e R$ 0,252 para
as ON, o equivalente a um yield de 1,3% e 0,9%, respectivamente. Os papéis ficarão ex em 07 de junho e o
pagamento deve ocorrer no mesmo mês, no dia 19.

Bons negócios
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