23 de junho de 2021,

B3 S.A.
B3 (estilizado como [B]³ em referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil,
sediada na cidade de São Paulo. Em 2017, era a quinta maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo,
com patrimônio de 13 bilhões de dólares.
A B3 surgiu sob o formato atual após a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo
(BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), aprovada
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 22
de março de 2017 A BM&FBOVESPA havia surgido em 8 de maio de 2008, quando houve a fusão da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), cuja criação remonta a 1890, e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), fundada
em 1917.
A B3 está ligada a todas as bolsas de valores brasileiras, incluindo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ),
onde são negociados apenas títulos. O indicador de referência é o Ibovespa. A bolsa é uma entidade autorreguladora
que opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além da sede localizada no centro da capital paulista na Praça Antônio Prado, a B3 mantém outras unidades na
avenida Faria Lima, em Alphaville. Também possui escritórios de representação em Londres e em Xangai, para
oferecer suporte aos participantes desses mercados nas atividades com os clientes estrangeiros e no relacionamento
com os órgãos reguladores, além de divulgar seus produtos e práticas de governança a potenciais investidores.
Fonte: https://ri.b3.com.br/
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Gráfico (B3SA3)

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da B3
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Principais Indicadores (B3SA3)

Lâmina da B3
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A Bolsa de Valores brasileira, atual [B]³, é um bom exemplo de empresa listada que apresenta crescimento contínuo
e sustentado. A B3 entrega ao mercado, crescimento de receita operacional, praticamente desde o início de suas
operações como uma S/A.
A solidez e expertise de seus negócios, bem como seus números superlativos, entre os principais players do mercado
financeiro nacional, fazem da B3, figura fácil de ser encontrada com frequência, nas principais carteiras
recomendadas por bancos e corretoras.
No 1T21, os volumes nas principais plataformas continuaram a crescer, influenciados, principalmente, por uma
conjuntura macroeconômica atrativa para o desenvolvimento dos mercados de capitais, com inflação e taxas de juros
baixas, e também por maior volatilidade. A taxa de juros básico da economia foi elevada em 0,75% por duas vezes
em 2021(nos meses de março e maio), chegando a 3,50% e revertendo sua trajetória de queda observada desde
2015, mas ainda mantendo-se em um patamar muito inferior à média histórica.

Fonte: https://ri.b3.com.br/

O ambiente atual de taxas de juros é capaz de manter as condições necessárias para o desenvolvimento do mercado
de capitais local e para a retomada da atividade de crédito no Brasil, assim que a economia iniciar sua recuperação.
Nesse contexto, a atividade de captação de renda variável se manteve aquecida no trimestre, com 15 IPOs.

Fonte: https://ri.b3.com.br/

Destaca-se em fevereiro, a B3 implementou a nova tarifação do mercado de ações, conforme divulgado em dezembro
de 2020, que tem como efeito a redução das tarifas nesse segmento. Essa iniciativa está de acordo com a estratégia
da B3 em compartilhar os ganhos de escala operacional da Companhia e visa viabilizar o crescimento de volumes e
do número de investidores.
No primeiro trimestre do ano, o número de pessoas físicas com contas na depositária da B3 cresceu mais de 10%,
com o acréscimo de mais de 330 mil contas.

Fonte: https://ri.b3.com.br/

A manutenção dos altos volumes negociados, contribuiu mais uma vez, com um sólido desempenho financeiro no
primeiro trimestre. As receitas totalizaram R$2,6 bilhões, 5% acima do 4T20 e 25% maior que no 1T20. A
alavancagem operacional da Companhia alinhada à disciplina de controle de despesas contribuiu com o crescimento
de 24% do Ebitda, que atingiu R$ 1,9 bilhão.
Sob nosso ponto de vista, considerando todos os aspectos operacionais relevantes, a consolidação das perspectivas
de cenário macroeconômico favoráveis, a retomada dos níveis de atividade pré-pandemia, juntamente com as ações
da B3 com bom nível de desconto, são variáveis que a tornam uma compra interessante entre R$ 16,30 e 17,00, para
posterior venda no intervalo de R$ 19,10 e R$ 20,00 no curto/médio prazo.
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