MORNING CALL

QUINTA-FEIRA, 28 de Junho de 2018

BOM DIA! Seguem principais destaques de hoje:

Retorno diário das bolsas internacionais

MACRO BRASIL
1. Política: Alckmin busca Aldo Rebelo
2. IGP-M acima do esperado
MACRO INTERNACIONAL
1. Estados Unidos seguem linha mais branda em possíveis limitações à investimentos chineses
2. Sentimento econômico da zona do euro cai menos do esperado
EMPRESAS
1. Eletrobras – Lewandowski barra privatizações sem autorização do legislativo e proíbe venda da Ceal
2. União Europeia estuda cota a aço importado
3. Setor Elétrico: ANEEL realiza leilão de transmissão hoje (28/06)

MACRO BRASIL
Política: Alckmin busca Aldo Rebelo
Segundo o Estadão, o pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) procurou o partido Solidariedade, para avisá-lo da
intenção de convidar Aldo Rebelo para ser seu vice. Rebelo foi Ministro nos governos do PT e presidente da Câmara
dos Deputados, é natural de Alagoas, se encaixando no perfil de vice do Nordeste buscado por Alckmin. Hoje ocorre
o lançamento de um manifesto de lideranças do Centro pedindo união em torno de um polo democrático e reformista
na eleição. Encabeçado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele buscara evitar a fragmentação das
legendas.
IGP-M acima do esperado
Segundo a FGV, no mês de junho o IGP-M subiu 1,87%, ligeiramente acima dos 1,77% projetados por investidores.
Olhando para seus componentes, o IPA-M (preços ao produtor) avançou 2,33%, o IPC-M (preço do consumidor)
1,09% e o INCC-M (custo de construção) subiu 0,76%. Outro indicador apresentado pela FGV hoje, o indicador de
incerteza subiu 10,1 pontos em junho, para 125,1 pontos.
MACRO INTERNACIONAL
Estados Unidos seguem linha mais branda em possíveis limitações à investimentos chineses
Mercados asiáticos seguiram mais um dia no campo negativo, enquanto investidores continuam monitorando os
desdobramentos do conflito comercial entre EUA e China e digerem a postura de Washington em relação a
investimentos externos. O governo americano revelou que pretende se basear na legislação existente para adotar
eventuais restrições a investimentos externos em empresas de tecnologia americanas. O gesto foi recebido com certo
alívio, uma vez que a Casa Branca optou por não tomar uma linha mais dura e direcionada especificamente à China.
De qualquer forma, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse à emissora CNBC que os EUA poderá
bloquear joint ventures que envolvam transferência de tecnologia.
Sentimento econômico da zona do euro cai menos do esperado
O índice de sentimento econômico da zona do euro recuou de 112,5 para 112,3, segundo a Comissão Europeia.
Analistas aguardavam uma queda maior, para 112. A confiança do consumidor recuou de +0,2 em maio para -0,5 em
junho, enquanto a da indústria ficou inalterada em +6,9, e a do segmento de serviços também não sofreu mudanças,
ficando em +14,4.
EMPRESAS
Eletrobras – Lewandowski barra privatizações sem autorização do legislativo e proíbe venda da Ceal
Ontem, o Ministro do STF Ricardo Lewandowski concedeu liminar proibindo a venda de ações de empresas estatais e
suas subsidiárias ou controladas sem aval do poder legislativo, em todas as esferas de governo (federal, estadual e
municipal). A determinação do ministro tem de ser referendada pelo plenário do STF, mas já passa a valer. Não há
data prevista para apreciação da matéria, haja visto que o tribunal entra em recesso em 29/06 e só retoma sessões
em Agosto. Pouco tempo depois, o mesmo ministro suspendeu a privatização da Ceal, a distribuidora da Eletrobras
no estado do Alagoas e uma das 6 empresas previstas para serem leiloadas pela estatal de energia elétrica.

*Performance referente ao fechamento do dia anterior no caso de bolsas fechadas são considerados os
índices futuros

Bolsas asiáticas no campo negativo Mercados asiáticos seguiram mais um dia
no campo negativo, enquanto investidores continuam monitorando os
desdobramentos do conflito comercial entre EUA e China e digerem a postura de
Washington em relação a investimentos externos.
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Retorno diário por segmento no Brasil

Ibov Index -1,11%
Information Technology 2,10%
Health Care -1,77%
Real Estate -2,83%
Telecommunication Services 0,25%
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Industrials -2,48%

Financials -1,94%
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Consumer Staples -1,46%
Materials -0,12%

Energy 1,52%

*Performance referente ao fechamento do dia anterior
Fonte: Bloomberg

A notícia é negativa para a Eletrobras, haja visto que a decisão entrava o leilão das distribuidoras da empresa,
previsto para ocorrer no final de julho. O PL 10332/2018, que trata do equacionamento de pendências financeiras
destas distribuidoras deve sofrer ainda mais dificuldades para avançar na Câmara. Isso se deve ao fato de que
seriam necessárias emendas para requisitar diretamente ao Congresso a venda de tais subsidiárias, um tema
polêmico para se votar em ano de eleições. Se não for possível realizar a venda de todas as distribuidoras ou de ao
menos algumas, e Eletrobras pode não ter saída a não ser liquidar tais empresas, gerando grande ônus financeiro à
União.
União Europeia estuda cota a aço importado
De acordo com o Valor Econômico, a União Europeia (EU) estuda implementar cotas ao aço importado. O objetivo
seria evitar o desvio para o mercado Europeu de aço que o Brasil, México e outros países não possam mais vender
nos EUA, por conta das tarifas impostas lá. A cota limitaria a importação aos volumes médios dos últimos anos. A UE
tem até Dezembro para tomar uma decisão, mas fontes indicam que medidas provisórias podem ser anunciadas já
em Julho. As exportações representam 10-15% do volume da CSN e da Usiminas. Usando como base a Usiminas,
50-60% do volume exportado é para a Europa. Se cota limitar a importação ao volume dos últimos anos, não deveria
ter um impacto relevante às siderúrgicas Brasileiras. Dito isso, a medida gera incertezas, e pode trazer um barulho
para o setor.
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Setor Elétrico: ANEEL realiza leilão de transmissão hoje (28/06)
Estratégia, Mineração,
Hoje (28/06), a ANEEL promove na B3 o primeiro leilão de transmissão de 2018 (Leilão 002/2018). Serão oferecidos
20 lotes, que envolvam R$6 bilhões de investimentos e que somam uma Receita Anual Permitida de R$25,7 bilhões
ao longo dos 30 anos de vigência dos contratos. Apesar de ser esperada uma forte competição no leilão, o aumento
Bruna Pezzin
de incertezas econômicas e a elevação das expectativas futuras de juros pode levar a um menor deságio em relação Transporte e Bens de capital
às receitas de transmissão no leilão. Acreditamos importante monitorar a potencial participação de empresas como;
TAESA, CTEEP, Alupar, Engie Brasil, Energias do Brasil, Equatorial e Energisa.,
Gustavo Cruz
Análise Econômica

Preço da Oferta Secundária será de US$ 16,15 por ADS
Foi concluído ontem o procedimento de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding), que estabeleceu um
preço de US$ 16,15 por ADS. O preço de fechamento de ontem foi de US$ 16,51 (-4,6%). Vale relembrar que a Azul
não receberá recursos dessa oferta, não haverá diluição dos acionistas atuais. Em Abril desse ano a Hainan Airlines,
acionista que venderá as ações na oferta secundária, já havia reduzido sua participação, ocasião em que a United
Airlines aumentou sua participação na companhia para ~8%.
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1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos ou XP") de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, tem
como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de
qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer
decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
2) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.
3) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em
relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente
influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.
4) O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 483/10 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o
responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.
5) Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos
Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.
6) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade
com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não
pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no
mercado de capitais.
7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os
produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de
investidor.
8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente
indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser
significativamente diferentes.
9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da
XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.
10) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O
contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.
11) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.
12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles,
volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos
Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões
dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de "stops" para limitar as possíveis perdas.
14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma
empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em
ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita
neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo
resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de
produto.
15) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são
negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As
operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital
investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma
determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16
dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda
transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou
produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é
de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do
investimento.
18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

