
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa teve em junho seu desempenho mensal mais desfavorável desde o choque inicial da pandemia de 
Covid-19, em março de 2020, encerrando um segundo trimestre conturbado nos mercados mundiais por 
temores de inflação e recessão. Em junho, o índice fechou em queda de 11,50%, acumulando perdas de 5,99% 
em 2022. 
 
O período foi marcado pela alta no preço das commodities, inflação crescente, adoção de uma política monetária 
contracionista pela maioria dos bancos centrais e o crescente temor de recessão na economia americana – que 
causou alta volatilidade nos mercados e aumento da aversão a risco.  
 
Nos mercados globais, o S&P 500 terminou a primeira metade do ano em bear market – quando há uma queda de 
mais de 20% desde as últimas altas – acumulando perdas de -20,6% no ano, seu pior desempenho desde 1970. O 

Nasdaq apresentou quedas ainda maiores, de -29,5%, configurando sua pior performance de todos os tempos. Além 
do exterior negativo, receios fiscais domésticos também colaboraram para as perdas recentes dos ativos 
brasileiros. 
 
Investidores têm fugido de ativos considerados mais arriscados num cenário de alta de juros mais agressivas 
por parte dos bancos centrais de economias desenvolvidas, priorizando o combate à inflação em vez da 
proteção do crescimento. Com isso, ações de tecnologia e de varejistas têm sido especialmente impactadas, o 
que ajuda a explicar as maiores quedas do benchmark da Bolsa brasileira no período. 
 
Mas, não só notícias negativas marcaram o mês de junho, em sua última semana, o Ibovespa encerrou em leve 
alta de 0,3% aos 98 mil pontos, a taxa de desemprego caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio, a menor taxa 
trimestral desde janeiro de 2016 e a menor para o período desde 2015, superando as expectativas do mercado de 
10,2% de queda, nos mostrando que há luz no fim do túnel.   

Diante destes e outros acontecimentos em Junho, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, 
entregou resultado negativo de 10,60%, em função da grande participação de alguns papéis que compõe o 
Índice Bovespa.   
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Cenários & Acontecimentos 

 

PIB Brasileiro 
 
No Brasil, destaque para a divulgação do PIB do 1º tri de 2022 que subiu 1,0% no período, um pouco abaixo da 
nossa projeção de 1,4% e dos 1,2% do consenso de mercado. O resultado reforça que a economia brasileira 
iniciou 2022 em ritmo sólido.  
 
Pressão no IGP-M 
 
O IGP-M de maio ficou em 0,52% em relação ao mês anterior, em linha com as expectativas do mercado. A 
taxa anual está em 10,72%, ainda sugerindo pressões inflacionárias relevantes para produtores e 
consumidores. 
 
Desemprego 
 
A taxa de desemprego no país continua em trajetória de queda e ficou em 10,5% no trimestre encerrado em 
abril, resultado bem melhor que o esperado pelo mercado e o menor resultado para esse trimestre desde 2015.  
 
Produção Industrial 
 
A produção industrial brasileira registrou crescimento de 0,1% em abril na comparação com o mês anterior, em 
linha com o que era esperado pelo mercado. 
 
IPCA 
 
O IPCA de maio veio abaixo do esperado. A inflação ao consumidor subiu 0,47%, abaixo dos 0,58% esperados 
pelo mercado. No ano, o índice acumula alta de 4,78% e, em 12 meses, alta de 11,73%. Esse número da 
inflação brasileira reforça que o ciclo de alta nas taxas de juros brasileiras pode estar próximo de seu fim. 
 
Reunião do Copom 
 
O Comitê de Política Monetária – Copom, elevou a taxa Selic em 0,50 p.p., para 13,25%. No comunicado pós-
reunião, o Comitê indicou outro aumento “de igual ou menor magnitude” na próxima reunião, em agosto.  
 

 

Rumo (RAIL3) 
 
Destaque ao aval para renovação da concessão da MRS com redução do valor de direito de passagem, com 
influência positiva e direta nos custos variáveis da Rumo. 
 
Petrobras (PETR4) 
 
A Petrobras anunciou um novo reajuste de preços de combustível, aumentando em 5,2% o preço da gasolina 
e 14,3% o diesel e reiterando, em nota, seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio 
com o mercado. Esse aumento reverberou negativamente no poder Executivo, que condenou o ato.  

Destaques  

Eventos Corporativos 
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Embraer (EMBR3) 
 
A companhia informou ao mercado, uma nova parceria firmada entre a Eve (subsidiária da Embraer no mercado 
de eVTOL) e a Fahari Aviation, prevendo entrega de até 40 unidades; novos investimentos na unidade de 
Serviços e Suporte nas suas instalações em Sorocaba indicando um bom momento para o segmento; e 
assinatura de contrato para converter até 10 aviões em aeronaves cargueiras.  
 
BRF (BRFS3) 
 
A BRF vem obtendo alívio de pressões de custos com arrefecimento dos preços das commodities, além também 
de uma melhora nos preços de aves, principalmente no mercado internacional. As margens do setor 
melhoraram consistentemente em abril e seguem em melhora desde então. 
 
Fleury (FLRY3) 
 
A Fleury anunciou uma combinação de negócios com o H. Pardini (PARD3). O processo irá originar uma Nova 
Companhia, que deverá apresentar grande poder de escala e capacidade de negociação com as fontes 
pagadoras, operações com capacidade de atender regiões compreendendo, aproximadamente, 85% do total 
de beneficiários de saúde do país, segundo as companhias, e ganhos de sinergia equivalentes a  R$160M-
R$190M por ano, dos quais 90% deverão ser capturados nos próximos 3 anos, segundo as companhias. 
 
Localiza (RENT3) 
 
Destaque ao anúncio de venda de remédios pela Unidas, que permitiu, a conclusão da fusão entre ambas 
empresas que ocorrerá no início de julho. 
 
 
 
 
Projeto de Lei Setor Elétrico 
 
Na política, o Congresso aprovou um projeto de lei que permite utilizar o valor dos impostos arrecadados pelas 
distribuidoras para reduzir a conta de energia elétrica. De acordo com o texto, a Aneel terá que implementar a 
alocação dos créditos de PIS/Cofins que as empresas cobraram a mais de seus usuários na forma de reduções 
tarifárias. 
 
O Congresso também aprovou um PLP que cria um teto para as alíquotas de ICMS de combustíveis, energia 
elétrica, comunicações e transporte público. 
 
PEC dos Combustíveis 
 
O governo tem sinalizado medidas de expansão fiscal para compensar o aumento dos preços dos combustíveis, 
dentre elas a criação do auxílio caminhoneiro, no valor de R$1.000, e o programa vale gás. Ambas as medidas 
seriam incluídas na “PEC dos Combustíveis” (16/22), que deve ser votada no Senado na próxima semana e o 
gasto total acima do teto constitucional de gastos pode ultrapassar R$ 50 bilhões. 
 
 
 
 

Noticiário Político 
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PEC do estado de emergência 
 
Na política, o Senado aprovou a PEC que reconhece estado de emergência até o final de 2022, de modo a 
ampliar o pagamento de vários benefícios sociais. O pacote tem orçamento total de R$ 41,25 bilhões.  
 
Todas as medidas serão válidas até o final do ano, dispensada a observância do teto de gastos, da regra de 
ouro e da necessidade de compensação fiscal. A PEC conta com o chamado “estado de emergência”, que 
blinda o presidente Bolsonaro das contestações por descumprir a lei eleitoral.   
 
A proposta seguirá agora para a Câmara dos Deputados, onde também deverá ser aprovada rapidamente.   
 

 

Nos EUA, o relatório de criação de empregos – payroll – indicou a criação de 390 mil vagas de trabalho no mês 
de maio, número acima das 325 mil esperadas pelo consenso.  
 
A taxa de desemprego se manteve em 3,6%, acima dos 3,5% projetados. O número de vagas de trabalho em 
aberto permaneceu em torno de 11,4 milhões, próximo ao recorde registrado em abril. Esses dados econômicos 
americanos acima das expectativas reforçam o temor do mercado de um aumento mais agressivo nas taxas de 
juros americanas.  
 
O Livro Bege, documento que mede as condições econômicas americanas nos 12 distritos do Federal Reserve, 
publicado essa semana, indicou que há temores de uma retração econômica mais persistente nos EUA e 
ressaltou o “aperto” no mercado de trabalho americano e seu impacto na inflação. 
 
Após a reação negativa do mercado aos dados da inflação americana, levando o S&P a entrar em território 
de bear market – marca atingida quando um índice ou ação acumula queda de -20% ou mais desde o último 
pico – no início de junho, o Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,75 p.p., para uma faixa de 1,5% a 
1,75%.  
 
Esse foi o maior aumento nos juros americanos dos últimos 28 anos. Nos dados da economia americana, as 
vendas no varejo vieram abaixo do esperado, assim como os dados de produção industrial do país, já mostrando 
sinais de arrefecimento da economia.  
 
Ainda em linha com a desaceleração econômica, o número de pedidos semanais de seguro-desemprego 
aumentou em relação ao período anterior. Já o índice de preços ao produtor, conhecido como PPI, nos EUA 
subiu 0,8% em maio na comparação com abril, e acumulando 10,8% no acumulado 12 meses, ambos em linha 
com o esperado pelo mercado. 
 
Na China, as cidades de Pequim e Xangai começaram a flexibilizar suas restrições contra a Covid-19. 
Adicionalmente, o governo de Xangai estabeleceu medidas de estímulo para recuperar a economia de US$ 637 
bilhões da cidade, estas medidas incluem: subsídios em dinheiro para compra de carros, período de carência 
para pagamentos de impostos, cupons de gastos para aumentar o consumo, entre outras.  
 
 
 
 
 

Mercado Internacional 
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Nos dados econômicos do país, o PMI, que ficou em 47,4 em abril, subiu para 49,6, acima dos 45,5 esperados 
pelo mercado. As fábricas da China continuaram a se contrair, mas em um ritmo mais lento em maio, já que 
muitas das restrições mais rígidas de Covid do país começaram a ser levantadas gradualmente em algumas 
áreas, indicando que o pior da atual crise econômica está próximo do fim.  

A contração de maio foi a segunda queda mais acentuada desde fevereiro de 2020, sugerindo que a 
recuperação continua frágil. A marca do índice de 50 pontos separa o crescimento da contração em uma base 
mensal. 

 
 
 
 
Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e euqueroinvestir.com. 
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 Amaril Franklin Corretora 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        
Resolução CVM Nº 20/2021  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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 Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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 consequentes 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. 
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