
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na última sexta-feira de janeiro (31/01) e terminou o mês com uma retração de 
1,63%, o primeiro mês negativo após quatro altas e a maior baixa mensal desde fevereiro de 2019, quando o 
índice registrou perdas de 1,86%. Foi também a maior queda do Ibovespa para um mês de janeiro desde 2016, 
quando o benchmark caiu 6,79%. 
 
Já o dólar subiu 6,8% no período, registrando sua maior alta para um mês de janeiro em 10 anos. Foi também 
a maior alta mensal desde agosto de 2019, quando a moeda dos Estados Unidos teve alta de 8,76%. 
 
Apesar da recuperação das bolsas na véspera após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o 
coronavírus uma emergência global, os investidores permanecem preocupados com a reabertura das bolsas 
chinesas na segunda-feira (03/02). 
 
Os mercados da China estiveram fechados por toda a semana passada por conta do surto de coronavírus, de 
modo que todo o impacto sofrido nas bolsas mundiais nos últimos dias pode ser sentido de uma vez só na bolsa 
de Xangai após o fim de semana. 
 
O primeiro mês do ano de 2020, bem como para todo o mercado, também foi negativo para as cotas do Fundo 
de Investimentos em Ações Amaril Franklin. Com 2,12% de desvalorização em sua carteira, o resultado 
apresentado pelo Fundo foi um reflexo de todos os acontecimentos  desafiadores no período. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

IPCA fecha 2019 com alta de 4,31% 
 
O índice de preços fechou o ano acima do centro da meta de inflação, de 4,25%. Somente em dezembro, 
avançou 1,15%. Em 2018, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou em 3,75%;  
 
Segundo o IBGE, o aumento dos preços foi influenciado pelo encarecimento das carnes, dos combustíveis e 
dos jogos de azar, frequentes no final do ano; Sem a alta dos preços da proteína animal, causado principalmente 
pelo surto de gripe suína na China (que passou a importar mais), o IPCA teria encerrado 2019 em 3,54%, abaixo 
da meta;  
 
Os preços da carne subiram cerca de 8% em novembro e 18% em dezembro, representando um impacto de 
0,86% sobre o IPCA; Os planos de saúde também foi um forte fator de pressionamento dos preços, com alta 
de mais de 8%. 
 
Brasil gerou 644 mil vagas com carteira assinada em 2019  
 
Número foi acima das 546.445 criadas em 2018 e foi o melhor dado desde 2013. Em 2013, foram gerados 1,1 
milhão de postos de trabalho formais;  
 
O resultado de 2019 superou as expectativas da pasta econômica, que eram de 635,5 mil novos postos de 
trabalho; Dezembro, como sempre, confirmou a tendência de fechamento de postos de trabalho após as 
contratações temporárias de final de ano, para suprir a demanda excedente do mercado;  
 
Os ramos de atividades com saldo mais positivo na criação de empregos foram Serviços (382.525 vagas 
criadas) e Comércio (145.475 vagas criadas); Em contrapartida, os ramos de atividade que menos geraram 
vagas foram Extrativa mineral (5.005 vagas criadas) e Administração Pública (822 vagas criadas);  
O salário médio de contratação em 2019 foi de R$ 1.626,06.  
 
Indicadores econômicos 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD) contínua relativa a dezembro do ano passado, com o resultado caindo de 11,2% para 11,0% 
– menor dado desde março de 2016 -, ficando em linha com o que era esperado pelos analistas consultados 
pela Bloomberg. 
 
Ainda no Brasil, as contas do setor público consolidado, que englobam o governo federal, estados, municípios 
e empresas estatais, registraram um déficit primário de R$ 61,872 bilhões em 2019 (0,85% do PIB), segundo o 
Banco Central. Com isso, a meta fiscal para o ano passado foi formalmente atingida. 
 
Já na União Europeia, o Eurostat divulgou o PIB do quarto trimestre da Zona do Euro, bem como a prévia da 
inflação de janeiro nos 19 países. 
 
O Produto Interno Bruto cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre, segundo dados 
preliminares divulgados hoje pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado ficou 
abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,2% no 
período. 

Destaques  
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Caixa planeja IPO de seguridade; negócio é avaliado em até R$ 60 bi 
 
A Caixa Econômica Federal está preparando a abertura de capital de seu segmento de seguros. A estatal estima 
um valor entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões para o negócio.  
 
O mercado acredita que o IPO da Caixa Seguridade supere ou fique no mesmo patamar do BB Seguridade, do 
Banco do Brasil; O segmento de seguros do Banco do Brasil realizou seu IPO sete anos atrás, levantando R$ 
11,5 bilhões;  
 
Esta não é a primeira vez que a Caixa busca realizar o IPO de seu setor de seguros. Três anos atrás, a estatal 
ensaiou uma oferta no mercado, porém a demanda pelo negócio não foi satisfatória; A operação faz parte da 
estratégia de desinvestimento da companhia.  
 
Em 2019, foram levantados R$ 15 bilhões com as vendas de ativos; Segundo o presidente, Pedro Guimarães, 
“Em 2020, teremos foco total na abertura de capital da Caixa Seguridade e da unidade de Cartões”.  
 
Braskem receberá cerca de R$ 3,7 bilhões em seu caixa após acordo judicial 
 
A empresa afirmou, na sexta-feira (10/01), que aproximadamente R$ 4 bilhões voltaram para o caixa após um 
acordo com a Defensoria Pública de Alagoas.  
 
Deste valor, a Braskem destinará R$ 1,7 bilhão para o Programa de Compensação Financeira e Apoio à 
Realocação, que indeniza as pessoas que tiveram suas casas atingidas pelo afundamento de solo em Maceió;  
 
A estimativa da empresa é que o programa envolva cerca de 17 mil pessoas. No entanto, de acordo com o 
Serviço Geológico do Brasil, os quatros bairros de Maceió afetados pela atividade de mineração reúnem 40 mil 
pessoas; As ações da Braskem, em 2020, estão com mais de 15% de valorização. Uma das maiores altas da 
bolsa desde o início do ano.  
 
Nubank chega a 20 milhões de clientes  
 
O banco digital anunciou, na segunda-feira (20/01), que atingiu a icônica marca de 20 milhões de clientes. 
  
A expectativa do banco é de chegar a 30 milhões de clientes até o final deste ano. O número apresentado 
considera tanto os usuários da conta digital, 17 milhões de pessoas, quanto os do cartão de crédito, 12 milhões.  
 

A soma dos dados ultrapassa 20 milhões pois alguns clientes utilizam ambos os serviços; O Banco Inter, a 
Neon e o C6, alguns de seus principais rivais, informaram que contam com quatro, dois e um milhão de clientes, 
respectivamente; Segundo a cofundadora do Nubank: “Atingir a marca de 20 milhões de usuários, contingente 
maior que a população de muitos países, mostra que estamos bem-sucedidos na intenção de reinventar um 
mercado tradicional”;  
 

O Nubank, fundado em 2013, é o sexto maior banco do Brasil, atrás de Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Itaú, Banco do Brasil e Santander; Por fim, foi anunciado nesta quinta-feira (23), o início das operações de sua 
gestora de investimentos, a Nu Investimentos.  
 
Oi vende participação na Unitel por US$ 1 bilhão, diz jornal  
 

Eventos Corporativos 
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A Oi assinou a venda de sua participação de 25% na angolana Unitel por aproximadamente R$ 4,17 bilhões. 
Serão depositados US$ 750 milhões na caixa da Oi.  
 

De acordo com o contrato firmado, a compradora Sonangol, empresa petrolífera, pagará o restante em até três 
meses; A venda ocorre em um momento necessário, visto que a operadora enfrenta dificuldades com suas 
operações.  
 

Em novembro do ano passado, a empresa apresentou geração de caixa operacional líquida negativa de R$ 375 
milhões;  
 

De acordo com analistas, a Oi pode captar cerca de R$ 3,8 bilhões (desconsiderando a venda da participação 
na Unitel) até o final do trimestre. Também é esperado um empréstimo-ponte de cerca de R$ 2,5 bilhões, que 
poderá ser convertido em emissão de títulos posteriormente.  
 
JSL apresenta pedido de IPO da subsidiária Vamos Locação  
 
Após cancelar o IPO da locadora por falta de demanda suficiente, em abril de 2019, a JSL apresentou 
novamente à CVM o pedido de IPO de sua subsidiária Vamos Locação.  
 
O pedido de adesão da Vamos ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 foi aprovado; Ano 
passado, antes do IPO ser cancelado, a JSL pretendia levantar R$ 1,1 bilhão por meio da oferta, listando sua 
subsidiária sob o ticker de VAMO3; 2020 promete ser o ano dos IPOs, dado que as empresas buscam se 
aproveitar do otimismo do mercado e da retomada da economia para levantar novos recursos.  
 
Banco Daycoval voltará à bolsa 
 
Pouco mais de três anos após fechar seu capital, o Banco Daycoval está planejando ofertar suas ações na B3 
novamente. O banco espera levantar entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões por meio de uma emissão primária para 
financiar seus projetos de expansão;  
 
Além disso, o propósito da operação seria diminuir a participação da família controladora; O banco estreou na 
bolsa em 2007, com suas ações sendo negociadas à R$ 17.  
 
No entanto, nove anos depois, após uma queda de mais de 50%, a família controladora optou por recomprar 
as ações em circulação e fechar o capital da instituição financeira;  
 
Além do Daycoval, outras instituições financeiras estão preparando suas ofertas de ações, como o Banco 
Votorantim e a Caixa Seguridade; O Daycoval possui R$ 32 bilhões em ativos e reportou um lucro líquido de 
R$ 647 milhões nos nove primeiros meses de 2019. 
 
Cade aprova compra da Embraer pela Boeing sem restrições 

 
Foi aprovado, na segunda-feira (27/01), a compra da Embraer pela Boeing.  
 
Para o Cade, as empresas não concorrem nos mesmos mercados e, portanto, não há riscos de problemas 
concorrenciais decorrentes da aquisição. A operação é formada por duas transações.  
 
Na primeira, a Boeing comprará 80% do capital do setor de aviação comercial da Embraer, segmento que 
engloba produção de aeronaves regionais e comerciais de grande porte;  
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A segunda operação criará uma joint venture entre as duas produtoras de aeronaves para a fabricação do avião 
de transporte militar multimissão KC-390. A nova empresa terá uma participação de 51% no capital da Boeing 
e 49% da Embraer;  
 
Segundo o Cade, a ampliação do portfólio da Boeing deve aumentar a capacidade da empresa norte-americana 
de exercer pressão competitiva contra sua concorrente europeia, a Airbus, atualmente líder de mercado;  
 
De acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a operação gera benefícios para a Embraer, 
que contará com maior cooperação tecnológica e comercial, além de que os investimentos mais intensivos 
ficarão à cargo da Boeing; A operação foi anunciada em 2018 e apenas aprovada agora.  
  
 
 
 
China toma novas medidas sobre coronavírus 
 
O governo chinês vem tomando uma série de medidas para evitar o que seria uma possível epidemia global. 
Pouco se sabe ainda sobre o vírus que já atingiu mais de 800 pessoas e deixou mais de 28 mortos (dados de 
24/01 às 19:00).  
 
Seus sintomas são coriza, febre e dificuldades de respiração; As comemorações do Ano Novo Lunar do país, 
que começaria na sexta (24/01) e duraria uma semana, foi cancelada.  
 
Além disso, grandes atrações turísticas, como a Muralha da China e a Disneylândia, foram fechadas; O novo 
vírus vem atingindo diversas pessoas, principalmente da cidade de Wuhan, onde especialistas acreditam que 
o vírus surgiu;  
 
A China ordenou que todas as agências de turismo suspendam as vendas de viagens domésticas e 
internacionais; Além da China, oitos países já registraram casos do vírus: Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do 
Sul, Vietnã, Singapura, EUA e Arábia Saudita.  
 
OMS declara emergência internacional de saúde 
 
A Organização Mundial da Saúde declarou na quinta-feira (30/01) o coronavírus como emergência internacional 
de saúde.  
 
Atualmente, há aproximadamente 8.000 casos confirmados de infecção, sendo 99% na China, onde foram 
contabilizadas cerca de 200 mortes; A decisão de declarar emergência internacional é uma tentativa de evitar 
a expansão da doença, principalmente em países com piores condições;  
 
Atualmente há cerca de 100 casos suspeitos em 20 países fora da China, incluídos 8 casos de transmissão 
entre humanos em quatro países: Alemanha, Japão, Vietnam e Estados Unidos;  
 
O Ministério da Saúde brasileiro informou que declarará emergência nacional somente se houver a confirmação 
de um primeiro caso; Na sexta-feira às 18:10, havia 13 casos suspeitos do vírus no Brasil, sendo 7 em SP.  
 
Dia 31/01, novamente as atenções se voltaram aos números chineses, onde o governo atualizou para 9.600 o 
número de pessoas atingidas pelo coronavírus, com 217 mortes. As bolsas da Ásia fecharam sem direção 
definida, om Tóquio em alta, mas Seul e Hong Kong em baixa, enquanto em Wall Street os índices futuros 
registram perdas de cerca de 0,5%. 

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/


 

 

 
O governo chinês divulgou pela manhã os índices PMI da indústria e dos serviços em janeiro, mas eles vieram 
dentro das projeções dos mercados, informam CNBC e CNN. A avaliação é que o surto terá impacto em cheio 
nos índices de fevereiro. 
 
Infraestrutura 
 
Em março, Bolsonaro fará uma viagem a Miami para assinar dois acordos com o governo dos Estados Unidos: 
um deles, para parcerias entre indústrias dos dois países na área da Defesa; o outro, para que o Brasil seja 
incluído no programa “América Cresce”, de investimentos de Washington em infraestrutura e energia na 
América Latina e no Caribe. Argentina e Chile já participam deste programa, informa coluna do jornal O Globo. 
O objetivo do “América Cresce” é limitar a expansão chinesa na região. 
 

 

Preço do petróleo recua mais de 5% na semana com redução das tensões 
 
Depois de atingir US$ 70 o barril por conta da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, o petróleo recuou por 
conta de um cenário mais tranquilo.  
 
Na primeira sexta-feira do ano (03/01), depois do ataque aéreo dos EUA, que assassinou o segundo homem 
mais importante do Irã, o petróleo encerrou em alta de 3,6%, a US$ 68,60 por barril; No entanto, após redução 
das tensões, o Brent acumulou perdas de cerca de 5,5% na semana e de mais de 1,5% no ano.  
 
O WTI, por sua vez, recuou aproximadamente 6,5% no mesmo período, e mais de 3,5% no ano; A queda do 
preço da commoditiy é fruto da redução da percepção do risco sobre uma guerra aberta no Oriente Médio entre 
Estados Unidos e Irã, que poderia afetar o abastecimento de petróleo. 

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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