
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
A sessão da segunda-feira (30/12) foi de queda para o Ibovespa, que fechou em baixa de 0,76%, a 115.645 
pontos, em um dia sem notícias de grande impacto e de liquidez reduzida (R$ 15,39 bilhões), com os 
investidores buscando não montarem posição na véspera do ano novo. 
 
Contudo, tanto no fechamento do mês de dezembro (+6,85%) quanto em 2019 (+31,58%), o índice registrou 
fortes ganhos, em meio a um cenário mais favorável para investimento em bolsa com os juros na mínima, 
reformas estruturantes por aqui e perspectiva de melhora do crescimento da economia brasileira, além de juros 
baixos também no exterior. Assim, o benchmark da bolsa registrou o quarto ano seguido de alta e na maior 
valorização desde 2016, quando subiu 38,94%. Em 2017, a alta foi de 26,8% e, em 2018, os ganhos foram de 
15%. 
 
O dólar, por sua vez, teve queda de 1% no último pregão de 2019 e fechou na casa dos R$ 4, tendo forte baixa 
de 5,42% no mês, em meio ao ambiente internacional mais favorável ao risco e também com a pressão para a 
formação da Ptax, referência para os vencimentos dos contratos futuros negociados na B3 na quinta-feira 
(02/01). Porém, no ano, a moeda americana obteve valorização de 3,5%, também levando em conta o fato da 
Selic baixa por aqui ter diminuído a atratividade do capital especulativo estrangeiro para o Brasil. 
 
O último mês do ano de 2019, também foi bastante positivo para as cotas do Fundo de Investimentos em Ações 
Amaril Franklin. Com 7,59% de valorização em suas cotas, o otimismo com a recuperação econômica brasileira, 
contagiou boa parte das ações da carteira do fundo. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

No encerramento de 2019, ganhou destaque o Focus, com as expectativas de economistas para diversos 
indicadores da economia brasileira. A mediana das projeções do mercado para o PIB do Brasil teve elevação 
pela oitava semana seguida  e chegou a 2,30%. Para 2019, houve a quarta revisão seguida para cima, que 
levou a mediana de projeções para o PIB a 1,17%. 
 
Também no radar econômico, outra notícia gerou relativo ânimo os investidores: as contas do setor público 
consolidado, que englobam o governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram um déficit 
primário de R$ 15,312 bilhões em novembro, segundo informações divulgadas pelo Banco Central. A estimativa 
mediana de economistas consultados pela Bloomberg era de um déficit maior, de R$ 16,4 bilhões. 
 
Vale destacar que durante o mês de dezembro o real recuperou parte das perdas, também em meio aos 
indicadores econômicos mais positivos no Brasil, que podem atrair mais capital externo para o País. 
 
Guerra comercial 
 
Em 13 de dezembro, após incontáveis idas e vindas, o acordo comercial entre Estados Unidos e China 
finalmente saiu. O texto final previu o cancelamento do aumento de 10% para 15% nas tarifas sobre US$ 156 
bilhões em produtos chineses que os EUA iriam impor em 15 de dezembro, além de reduzir pela metade outras 
taxas.  
 
Em troca, os chineses se comprometeram a comprar mais produtos agrícolas americanos. Se a reforma da 
Previdência foi o grande driver local, nada mexeu mais nas bolsas internacionais do que a guerra comercial 
este ano. 
 
Odebrecht anuncia Ruy Sampaio como novo presidente 
 
A Odebrecht anunciou, no dia 20, seu novo presidente. A troca ocorre em um momento crucial para a empresa, 
que busca fechar acordos para aprovar sua reestruturação de R$55 bilhões.  
 
Atualmente, Ruy Barbosa ocupa o cargo de presidente do conselho de administração da empreiteira. O 
executivo substituirá Luciano Guidolin, presidente do grupo desde a prisão de Marcelo Odebrecht em 2017;  
 
A alteração ocorreu na mesma semana da assembleia de credores sobre o plano de recuperação judicial do 
grupo; O novo plano difere do anterior pois conta com valores e prazos de carência para o pagamento das 
dívidas aos credores.  
 
Os recursos utilizados para o pagamento dos credores serão oriundos de dividendos recebidos das empresas 
do grupo; Além dos dividendos, a venda de ativos da companhia, como a Braskem, será uma das fontes para 
realizar pagamentos. 
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JBS pretende investir R$ 8 bilhões no Brasil em cinco anos, diz CEO 
 
Gilberto Tomazani, CEO da JBS, informou na quarta-feira (04/12) que a empresa pretende investir R$ 8 bilhões 
no Brasil.  
 
Os recursos investidos serão direcionados para a expansão das unidades da Seara no país e para construção 
de fábricas de ração e incubatórios; A empresa pretende ampliar a capacidade de produção de frango, suínos 
e alimentos processados;  
 
A medida gerará 25 mil empregos diretos e 100 mil vagas indiretas para a Seara, que atualmente conta com 75 
mil funcionários; O CEO também comentou sobre o aumento da demanda por carne bovina ao longo das 
próximas décadas: “O mercado de carne bovina responde mais lentamente a esse movimento, mas está 
acontecendo, com bastante influência do aumento da demanda da Ásia”.  
 
Marisa precifica nova oferta primária e deve captar R$ 515,6 milhões 
 
A varejista Marisa informou também na quarta (04/12) que definiu a precificação de sua oferta primária de ações 
em R$ 10 por papel, movimentando assim, cerca de R$ 515 milhões.  
 
Serão emitidos 51.562.500 novos papéis. O novo capital social da empresa será de aproximadamente R$ 1,4 
bilhão; Segundo a empresa, os recursos líquidos arrecadados com a oferta terão como destino a amortização 
e/ou liquidação de dívidas e para reforço do capital de giro;  
 
Cerca de duas semanas atrás, a empresa anunciou uma parceria com a Magazine Luiza, que comercializará 
produtos do setor eletrônico em suas lojas físicas; Essa parceria visa principalmente clientes que moram no Rio 
de Janeiro e em Brasília, locais em que a Magalu não possui lojas físicas. 
 
Hypera compra Buscopan e Buscofem por R$1,3 bilhões 
 
O conselho da Hypera Pharma aprovou a compra de alguns ativos da Boehringer Ingelheim.  
 
A Hypera já possuía uma marca no segmento de medicamentos anicólica, a Atroveran;  
 
O Buscopan é a marca líder no segmento de antiespasmódico no Brasil, e a família Buscopan e Buscofem a 
segunda maior franquia no mercado de medicamentos isentos de prescrição no país;  
 
As vendas do Buscompan chegam a aproximadamente R$ 300 milhões por ano; O valor pago na transação 
representa um múltiplo de 4,3x a receita.  
 
Tupy compra a Teksid, empresa do grupo da Fiat, por cerca de R$ 1 bilhão 
 
A Tupy informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na manhã da sexta-feira (20/12), que fechou a 
compra da Teksid, por R$ 946,5 milhões.  
 
O valor da transação representa um múltiplo de 4,9x o EBITDA, abaixo do múltiplo que negocia na bolsa, de 
5,5x; A Teksid possui fábricas em cinco países: Brasil, México, Polônia, Portugal e China, e é uma fabricante 
italiana de peças estruturais de ferro fundido;  
 

Eventos Corporativos 
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A nova empresa deve ter uma receita anual de R$ 7 bilhões, sendo 80% proveniente do exterior, e EBITDA de 
R$ 884 milhões; Segundo Fernando Rizzo, presidente da Tupy, esta aquisição consolida a mesma como um 
player global no setor, com 10% de Market share. Atualmente, a participação dela fica em 6%;  
 
A capacidade produtiva da Teksid aumentará em 509 mil toneladas de produtos fundidos a produção da Tupy; 
O financiamento do investimento aumentará a alavancagem da Tupy de 1,2x o EBITDA para 2,2x. Para reduzi-
la, a empresa anunciou que diminuirá o pagamento de dividendos para o mínimo exigido por lei até o 
fechamento da operação. 
  
 
 
 
EUA retomará tarifas sobre aço e alumínio de Brasil e Argentina 
 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (02/12), via suas redes sociais, que 
irá retomar as tarifas sobre aço e alumínio provenientes do Brasil e da Argentina.  
 
Segundo Trump, os dois países têm desvalorizados suas moedas de propósito, prejudicando os fazendeiros 
americanos; Um real desvalorizado faz com que as exportações do Brasil fiquem mais baratas, dificultando as 
americanas; Trump, como de costume, aproveitou para criticar o Fed: “Fed precisa agir para que países não 
tirem vantagem de nosso dólar forte para desvalorizar ainda mais suas moedas”;  
 
O Brasil é o país que mais exporta aço para os Estados Unidos, e, se confirmada a decisão de Trump, será 
tarifado 25% sobre importações de aço e 10% sobre as de alumínio.  
 
Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Donald Trump 
 
A Câmara dos Deputados americana aprovou, na quarta, dia 18/12, o impeachment de Donald Trump.  
 
A votação teve a maioria dos votos a favor em duas acusações contra o mandatário, abuso de poder e obstrução 
de Congresso; Trump teria pressionado o governo ucraniano para produzir um material que seria utilizado nas 
eleições do presidente norte-americano no ano que vem.  
 
Para isso, o mandatário teria usado seu poder de liderança nos EUA para chantageá-los; Trump também é 
acusado de não deixar pessoas ligadas a ele depor na Câmara; Vale destacar que Trump segue no poder 
enquanto o resultado do julgamento no Senado não é decidido.  
 
A expectativa é que o processo seja conduzido em janeiro; O presidente apenas será afastado caso o Senado 
de seu país vote, em mais de dois terços, para que o mandatário deixe o cargo. A casa, porém, possui maioria 
republicana, e o impeachment é improvável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticiário Político 

mailto:contato@amarilfranklin.com.br?subject=Carta%20Mensal
tel:3132358100
https://www.instagram.com/amarilfranklincorretora/
https://twitter.com/amaril_franklin
https://www.linkedin.com/company/2261730
https://www.facebook.com/Amaril-Franklin-Corretora-de-T%C3%ADtulos-e-Valores-290727737609520/


 

 

 

No noticiário internacional, apesar da queda dos ativos no último pregão, em meio a um movimento de 
realização de lucros após os recordes recentes na bolsa de Nova York, também houve boas notícias por lá. 
 
Estados Unidos e a China provavelmente assinarão a Fase 1 de um novo acordo comercial no início de 2020, 
segundo destacou o assessor comercial da Casa Branca Peter Navarro. 
 
Vale destacar que, em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq registram ganhos acumulados de 23% e 35%, 
respectivamente. Na Europa, o DAX de Frankfurt registrou 26% e o CAC 40 de Paris 27%. 
 
Saudi Aramco levanta US$ 25,6 bilhões em IPO 
 
A gigante de petróleo levantou cerca de R$ 130 bilhões por 1,5% das ações em sua Oferta Pública Inicial, a 
maior da história.  
 
O valor levantado no IPO superou o do Alibaba em 2014, até então o maior IPO da história, com cerca de US$ 
25 bilhões; A estatal petrolífera saudita foi avaliada em cerca de US$ 1,7 trilhão; A Saudi Aramco enfrentou 
dificuldades em sua abertura de capital, principalmente por conta da desconfiança de investidores 
internacionais.  
 
Por conta disso, a empresa foi obrigada a apostar em seu mercado doméstico; Com o dinheiro obtido, a Saudi 
Aramco pretende investir em outras indústrias sem vínculo com o setor de petróleo para diversificar a economia 
do país árabe, o maior exportador de petróleo do planeta. 
 

Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e Agência Brasil. 

Atenção: 
1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado como 
recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. 
Notas:   
I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
II – Os investimentos em clubes e fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.  
 

 
 
D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        
Instrução CVM Nº 598/18  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste 
relatório declara(m) 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 Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o 
momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se 
responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, 
aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração 
sem aviso prévio.  

Mercado Internacional 
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