
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O último pregão do mês teve aquilo que o Ibovespa mais passou ao longo de novembro: volatilidade. O índice 
de referência para o mercado brasileiro de ações testou um suporte técnico importante, quase perdendo os 
100 mil pontos. 
 
Novembro foi o quinto mês consecutivo de queda para o Ibovespa, a Bolsa brasileira perdeu oportunidades de 
recuperação antes de cair ainda mais, junto com as Bolsas estrangeiras. 
 
Para muitos analistas, a principal trava de crescimento para o Ibovespa no mês foram os riscos políticos e 
fiscais. No momento os principais problemas para a bolsa brasileira são locais. O foco está na PEC dos 
precatórios que vai definir como será financiado o auxílio de R$400. A preocupação não é apenas de onde 
virá o recurso, mas até onde podem ir os gastos. 
 
O Ibovespa foi à mínima do dia, no último pregão de novembro, depois que porta-vozes do Banco Central dos 
Estados Unidos sinalizaram que as medidas de estímulo no país podem ser retiradas mais cedo que se 
pensava. O chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, admitiu que a variante ômicron poderia reduzir a 
disposição das pessoas para trabalhar pessoalmente, o que desaceleraria o progresso no mercado de 
trabalho e intensificaria as interrupções na cadeia de suprimentos. 
 
Mas ainda assim, adotou um tom mais voltado para a alta na taxa de juros, afirmando que o Federal Reserve 
poderia encerrar o processo de injetar liquidez na economia antes do planejado. 
 
Os juros nos Estados Unidos, atualmente, estão próximos a zero. Uma elevação da taxa aumentaria a 
rentabilidade e atratividade dos títulos do Tesouro americano, que são considerados os mais seguros do 
mundo. Isso tiraria capital de investimentos de risco e sobretudo de países emergentes, como Brasil. 
 
O Ibovespa pode ter fechado longe da mínima do dia, mas encerrou a sessão com pontuação de fechamento 
mais baixa desde julho do ano passado. O índice recuou 0,87%, aos 101.015 pontos. O volume financeiro 
negociado ficou em R$ 43,1 bilhões, acima da média. No mês, o Ibovespa recuou 1,52%. 
 
O Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, foi na contramão do mercado em Novembro e 
apresentou resultado positivo no mês. As cotas da carteira do Fundo, reportaram 2,36% de valorização no 
período, motivado principalmente por boa parte de sua carteira ser composta de Ações que fazem parte do 
índice e apresentaram bom desempenho. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Inflação em alta 
O IPCA, indicador oficial de inflação do país, foi divulgado na quarta-feira (10) pelo IBGE e apontou alta de 
1,25% em outubro, a maior para o mês desde 2002, quando o índice foi de 1,31%. Com isso, a alta é de 
8,24% no ano e de 10,67% nos últimos 12 meses. 
 
O maior impacto veio da gasolina, que subiu 3,10% em sua sexta alta consecutiva. O combustível acumula 
alta de 38,29% no ano e de 42,72% nos últimos 12 meses. 
 
Recuo do setor de serviços 
O setor de serviços recuou 0,6% na passagem de agosto para setembro e interrompeu uma sequência de 
cinco meses de altas. A projeção era de alta de 0,5%. 
 
Ainda assim, o setor segue 3,7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano passado, 
mas está 8% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. 
 
Na comparação com setembro de 2020, o ganho é de 11,4%. Em 12 meses, é de 6,8%. A informação é do 
IBGE. 
 
Varejo também recua 
O volume de vendas no varejo também ficou aquém das projeções, com recuo de 1,3% em setembro. A 
expectativa era por queda de 0,6%. Na comparação com o mesmo período de 2020, a queda é de 5,5%. 
 
Vacinação no Brasil supera a dos EUA 
O Brasil atingiu a taxa de 59,8% da população totalmente imunizada contra a Covid-19, ultrapassando assim 
os EUA, onde a taxa é de 57,6%, segundo levantamento da Universidade de Oxford. 
 
O governo também anunciou que está liberada a terceira dose da vacina contra Covid-19 para todos os 
adultos. 
 
O BTG Pactual (BPAC11) projeta, em cenário otimista, que até o final do ano 80% da população já terá algum 
grau de imunização. Até o dia 15 de novembro, o porcentual era de 77,1%. 
 
Dados positivos nos EUA 
O PIB americano cresceu acima do projetado (2,1%) e os pedidos de seguro-desemprego caíram ao menor 
nível desde 1969 (199 mil). Também a renda pessoal subiu 0,5%, quando o mercado esperava 0,2%. 
 
Paralelamente, os dados do Índice dos Gerentes de Compras (PMI na sigla em inglês) apontaram resiliência 
da atividade. O PMI industrial veio em linha com o consenso: 59,1 pontos, ante 58,4 da leitura anterior. O de 
serviços ficou em 57 ante prévia de 58,7; o consenso era 59. E o PMI composto, que une indústria e serviços, 
ficou em 56,7, ante 57,6 anterior. 
 
 
 
 
 

Destaques  
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Even passa a aceitar Bitcoin e Ethereum para pagamento de imóveis 
 
Em parceria com o Mercado Bitcoin, incorporadora aceitará as criptomoedas para pagamento de até 100% do 
imóvel 
 
A incorporadora Even (EVEN3) anunciou uma parceria com a exchange Mercado Bitcoin para aceitar o uso de 
criptomoedas no pagamento por imóveis. Com isso, ela se torna a primeira empresa com ações na Bolsa 
brasileira a aceitar pagamentos com ativos digitais. 
 
Segundo a companhia, o limite de uso de cripto pode chegar até a 100% do valor total dos empreendimentos, 
acima da média do mercado brasileiro. Por enquanto, serão aceitos apenas Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). 
 
Petrobras conclui venda da RLAM 
A Petrobras (PETR3; PETR4) finalizou na terça-feira (30) a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em 
São Francisco do Conde, na Bahia e seus ativos logísticos associados para o Mubadala Capital. 
 
A operação foi concluída com o pagamento de US$ 1,8 bilhão (R$ 10,1 bilhões) para a Petrobras, valor que 
reflete o preço de compra de US$ 1,65 bilhão, ajustado preliminarmente em função de correção monetária e 
das variações no capital de giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da transação. 
 
O contrato ainda prevê um ajuste final do preço de aquisição, que se espera seja apurado nos próximos 
meses. A refinaria é a primeira dentre as oito que estão sendo vendidas pela Petrobras a ter o processo 
concluído. 
 
Inspiralli da Ânima fecha primeira compra 
Inspirali, controlada da Ânima (ANIM3) assinou um contrato para a aquisição de 51% da IBCMED, plataforma 
digital para a formação de pós-graduação de profissionais de saúde. 
 
Após aquisições no setor, Magazine Luiza entra no mercado de games 
Investimentos se darão em jogos ainda em produção ou já prontos desenvolvidos por estúdios brasileiros 
 
O Magazine Luiza (MGLU3) informou nesta quinta-feira (18) que vai entrar no mercado de games por meio de 
investimentos em jogos ainda em produção ou já prontos desenvolvidos por estúdios brasileiros. O objetivo é 
expandir serviços e produtos em seu app. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
De acordo com a companhia, a aposta se dará nos chamados jogos “hipercasuais”, que podem ser acessados 
nas lojas de aplicativos dos smartphones, como Android e iPhone, e que têm como objetivo a simplicidade da 
narrativa, como é o caso do famoso jogo Candy Crush. 
 
Hypera fecha acordo para venda de portfólio para Eurofarma por US$ 51,6 milhões 
A Hypera informou que a operação está alinhada com a estratégia de focar no mercado farmacêutico 
brasileiro. 
 
A Hypera (HYPE3) comunicou ao mercado nesta quarta-feira (17) ter celebrado um contrato com a Eurofarma 
para a venda do portfólio de produtos farmacêuticos isentos de prescrição na Colômbia e no México. O valor 
total da operação será de US$ 51,6 milhões. 
 

Eventos Corporativos 
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A companhia informou que os ativos fizeram parte da negociação recente entre a companhia e a Sanofi e a 
conclusão da operação está sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pelas autoridades 
antitruste competentes. 
 
A Hypera informou que a operação está alinhada com a estratégia de focar no mercado farmacêutico 
brasileiro. 
 
Multiplan inaugura seu 20º centro de compras na zona oeste do Rio 
Multiplan também está investindo outros R$ 318 milhões para expandir os shoppings Park Barigui, em 
Curitiba, e Diamond Mall, em Belo Horizonte. 
 
O Park Jacarepaguá abrigará 230 lojas em uma área de 39 mil m², sendo 95% já locada. O empreendimento 
foi concebido muito antes de a Covid-19 surgir, mas incorporou conceitos ligados à demanda crescente dos 
consumidores por espaços ao ar livre e capazes de dar ao ambiente uma cara menos artificial. 
 
O novo shopping terá dois parques externos de 6 mil m² com playground infantil, espaço para animais de 
estimação e um deck com vista para o Parque Nacional da Tijuca. Haverá também um anfiteatro, seis salas 
de cinema e uma pista permanente de patinação. Outra aposta forte foi na atração do público interessado em 
gastronomia – são 10 restaurantes e 27 fast foods. 
 
 
 
 
Ata do Copom e destino da Selic 
Em ata divulgada na quarta-feira (03/11), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reiterou 
que prevê novo ajuste de 1,5 ponto porcentual para a Selic na próxima reunião de 7 e 8 de dezembro. 
 
Mas admitiu que uma elevação ainda maior da taxa de juros chegou a ser cogitada pelo comitê, antes da 
definição pelos atuais 7,75%. 
 
Até então, o Copom vinha adotando como “plano de voo” altas de 1 ponto porcentual. No entanto, diante do 
avanço da inflação e do risco fiscal, a trajetória da Selic foi acelerada. O comitê afirma que segue 
acompanhando os dois temas de perto, dizendo que os ajustes futuros poderão ser revistos, conforme o 
cenário até a próxima reunião. 
 
A partir da ata, as casas de análise começaram a refazer suas projeções sobre até quanto vai a política 
contracionista. Para o BTG Pactual (BPAC11), a Selic deve alcançar 9,25% em dezembro e avançar mais 1,5 
ponto porcentual em janeiro. Depois, dar um último passo de 1 ponto, fechando o ciclo de alta em 11,75% e 
permanecendo nesse nível por todo ano de 2022. 
 
PEC dos Precatórios 
O texto-base da PEC dos Precatórios foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. No entanto, 
ainda precisa de mais um turno e da aprovação no Senado. 
 
A PEC é considerada decisiva para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Se o parcelamento no 
pagamento das dívidas do governo, com alteração no cálculo da inflação sobre o teto de gastos, não for 
aprovado, sobrará como “plano B” a extensão do auxílio emergencial, fora do teto. 
 
 
 

Noticiário Político 
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Maior leilão de portos 
Nesta sexta (19), o governo realizou um leilão de terminais portuários em Santos. Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, foi o maior arrendamento portuário dos últimos 20 anos. 
 
A Petrobras confirmou seu favoritismo e conquistou um contrato de mais 25 anos no terminal de granéis 
líquidos STS 08A, no Porto de Santos. 
 
A oferta feita foi de R$ 558,25 milhões, que serão pagos ao governo federal por meio da Santos Port Authority 
(SPA). Também estão previstos R$ 792 milhões de investimentos ao longo de 25 anos de contrato. O terminal 
tem 305.688 metros quadrados. 
 
O outro terminal do local, o STS 08, não recebeu proposta. 
 
Em Imbituba (SC), a única concorrente foi a Fertilizantes Santa Catarina, que ofertou R$ 200 mil. 
 

 

Inflação nos EUA 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em outubro. 
O indicador subiu 0,9%, após alta de 0,4% em setembro. O custo do combustível e dos alimentos levou ao 
maior ganho anual de inflação desde 1990. 
 
Já os preços ao produtor vieram em linha com as estimativas, subindo 0,6% no mês passado. 
 
Xi Jinping: presidente vitalício da China? 
Os dirigentes do Partido Comunista Chinês (PCC) aprovaram uma resolução que consolida o poder do 
presidente Xi Jinping e abre brecha para que ele siga no poder por tempo indeterminado. 
 
Xi Jinping, de 68 anos, deveria deixar o poder no próximo ano. No entanto, a resolução assegura sua 
permanência como líder do Comitê Central para além do 20º Congresso do Partido Comunista, em novembro 
de 2022. 
 
A expectativa é que, durante o congresso do ano que vem,  Xi Jinping seja confirmado para um terceiro 
mandato como presidente, o que lhe daria poder até 2027. 
 
Pelo documento dos dirigentes, Xi Jinping foi alçado ao mesmo patamar de líderes históricos da política 
chinesa, como Mao Tsé-tung e Deng Xiaoping, o fundador da República Popular da China e o líder das 
reformas econômicas no final dos anos de 1970, respectivamente. 
 
Mais um dos pacotes de Biden 
Nos EUA, a Câmara dos Representantes aprovou um pacote de US$ 1,75 trilhões focado em educação, 
saúde e contra mudanças climáticas. O projeto segue agora ao Senado. Os republicanos, no entanto, se 
opõem, alegando que um novo pacote irá intensificar a inflação. 
 
Na segunda (15), o presidente Joe Biden assinou o pacote de infraestrutura, de US$ 1,2 tri. 
 
 
 
 

Mercado Internacional 
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Japão também tem pacote 
O Japão também aprovou um pacote de estímulo fiscal de US$ 490 bilhões para apoiar a recuperação pós-
pandemia. O pacote inclui pagamentos diretos para a maioria das famílias e empresas pequenas. O valor 
equivale a aproximadamente um décimo do PIB do país. 
 
Novos lockdowns na Europa 
A Áustria decretou lockdown e tornou a vacinação obrigatória. A Alemanha é outro país que liga o alerta sobre 
a quarta onda de Covid, que pode desacelerar a economia. As autoridades apontam que os não-vacinados 
explicam o novo avanço da doença. 
 
Inflação na Europa 
Na Europa, a escalada da inflação aumenta as apostas de que os bancos centrais de lá terão que mexer nos 
juros antes do previsto. Na zona do euro, os preços subiram 4,1% em outubro, na base anual, mais que o 
dobro da meta do Banco Central Europeu. No Reino Unido, foi de 4,2% nos 12 meses até outubro, a maior em 
quase uma década. 
 
Mas a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que não pretende subir juros para 
responder à inflação, que em sua visão é passageira. 

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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