Código: B3SA3
Fechamento (09/08): R$ 23,26
Preço-Alvo (final 2018): R$ 32,60

Recomendação:
COMPRA

Potencial: +40,15%

A B3 reportou ontem os resultados financeiros do 2º trimestre. Segundo nossos analistas,
esses são os principais destaques:


O lucro reportado, de R$ 724 milhões, avançou 344% em relação a um ano antes,
impulsionado por fortes volumes, menores despesas operacionais e impostos mais
baixos. O número veio 5,4% e 26% acima das expectativas dos nossos analistas e
do consenso do mercado, respectivamente.



A forte valorização do dólar ajudou os volumes e receitas de derivativos cambiais,
já que alguns contratos estão atrelados à moeda norte-americana.



Os volumes favoreceram a receita líquida, que cresceu 29% em relação a um ano
antes e 13% na comparação com o 1º trimestre deste ano, para R$ 1,25 bilhão.



As despesas com operações caíram acentuadamente, principalmente por conta do
impacto do preço das ações da B3, que caiu 22% na comparação com o trimestre
passado.



As despesas com pessoal também registraram queda, caindo 9% no trimestre. As

outras despesas caíram 87% no mesmo período. No entanto, nossos analistas
acreditam que esse impacto deve se reverter nos próximos trimestres, já que o
preço da ação já se recuperou parcialmente.


A estratégia de hedge cambial produziu um impacto negativo de R$ 83,5 milhões
nas despesas financeiras – que foi totalmente compensado pelos menores
impostos corporativos.



Segundo nossos analistas, os volumes costumam ser positivos em anos eleitorais.
Porém, a continuidade dessa tendência depende do resultado das eleições.



Nossos analistas acreditam que o ambiente de juros mais baixos do Brasil deve
beneficiar os produtos da B3: ações derivativos, debêntures e volumes de
financiamento de veículos. No longo prazo, continuam otimistas em relação ao
forte posicionamento competitivo da bolsa – apesar dos recentes problemas em
torno de potenciais rivais no segmentos Cetip e Bovespa.

A recomendação para o papel é de compra e o preço alvo para o final de 2018 é de
R$

32,60.
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