Março de 2017

Cenário Macroeconômico
Comentários & Perspectivas
No exterior, as bolsas continuam em alta, e o dólar voltou a se fortalecer. “Trumpeconomics” ainda sem muitos detalhes.
As bolsas globais continuam em alta, num contexto de percepção de risco ainda baixa, e reagindo às perspectivas de melhor crescimento ao
redor do mundo. Aliás, os dados de atividade de EUA, Europa e China continuaram a surpreender os economistas de forma positiva. Isto
deve puxar a inflação para cima nos países desenvolvidos, diminuindo os perigos da deflação.
Nos EUA, estas perspectivas de melhor crescimento devem fazer o Fed (o banco central dos EUA) subir os juros em breve. Os reflexos disso?
Um dólar mais forte ao redor do mundo. O impacto sobre as bolsas não nos parece que será negativo, e a economia, cada vez mais
aquecida, deve continuar a impulsionar os mercados acionários por lá. Seguiremos atentos às ações de Trump, que podem reverter esta
dinâmica positiva. Por enquanto, o chamado “Trumpeconomics” – plano econômico de Trump – segue sem muitos detalhes.
Registre-se: medidas pelo índice MSCI, as bolsas globais subiram 2,63% em fevereiro, acumulando ganhos acima de 5% no ano; e o dólar
index – dólar contra uma cesta de moedas – subiu 1,62%, após queda de 2,64% em janeiro. Com relação ao Fed: segundo cálculos da
Bloomberg1, o mercado atribui à reunião de março (dias 14 e 15) uma probabilidade de 82% de os juros subirem, contra os aproximados
30% que vigoravam no início de fevereiro.
Apesar deste ambiente bastante positivo para ativos de risco, vale lembrar que incertezas persistem no front político. Se nos EUA os
próximos passos de Trump podem nos surpreender; na França, as eleições presidenciais de abril/maio também podem aumentar a cautela
dos investidores. Afinal, segundo pesquisas recentes, tem aumentado a força da líder de ultradireita, Marine Le Pen.
No Brasil, o banco central cortou a Selic; a percepção de risco-país recuou, e o Ibovespa continua em alta.
Os mercados locais, amparados por um ambiente externo que segue favorável, tiveram bom desempenho em fevereiro. O Ibovespa subiu
3,08% no último mês, após alta de 7,38% em janeiro. Em dólares, o índice subiu 10,76% e 4,65%, respectivamente. Afinal, o real tem se
valorizado frente ao dólar (+3,25% em janeiro, e +1,26% em fevereiro), reagindo à expectativa de avanço de reformas no Congresso, boas
perspectivas para as empresas e forte fluxo externo de recursos.
Registre-se: embora as reformas fiscais não tenham avançado de forma concreta, os presidentes da Câmara e Senado parecem alinhados
com o Planalto, e o presidente Michel Temer tem demonstrado boa articulação política, contornando problemas até aqui. Isso contribuiu
para o recuo da percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos (que recuou 10,84% em fevereiro, após cair 10,62% em janeiro).
Para os próximos meses, continuamos com as mesmas perspectivas, acreditando que a bolsa ainda deve subir; e a percepção de risco-país
continuará em baixa. Num cenário de inflação em queda e atividade ainda muito fraca, o banco central deve levar a Selic à casa dos 9% no
final deste ano. E, embora no curto prazo não vejamos direção clara para o dólar, acreditamos que o cenário externo acabará levando o
dólar para cima no médio prazo.
Entre os riscos ao nosso cenário-base, continuamos atentos à política, em tempos de Lava Jato. Embora o governo tenha um bom apoio no
Congresso, e tenha demonstrado boa articulação para contornar recentes “ruídos”, o ritmo da tramitação das reformas da Previdência e
Trabalhista poderia ser afetado, é claro.

Cenário Brasil
» Atividade: sem grandes mudanças de expectativas
O mercado2 espera que o PIB cresça 0,48% neste ano, e 2,37% no próximo. Há 4 semanas, estes números eram de 0,50% e 2,20%,
respectivamente. Ou seja: pouquíssimas mudanças nas perspectivas para este ano, e alguma melhora (porém, muito marginal) para 2018.
Continuamos à espera de um ritmo lento de recuperação, muito pautado em ações do governo -- como é o caso do pacote de concessões, por
exemplo. Enquanto o consumo deve continuar mais fraco, espera-se que a indústria mostre melhor desempenho.

» Mercado de trabalho: desemprego em 12,6%
O desemprego atingiu 12,6% no trimestre móvel com término em janeiro, contra os 12,0% no trimestre com término em dezembro. Na
comparação com o mesmo período do ano anterior (nov/15-jan/16), a elevação foi de 3,1 pontos percentuais. Há 12,920 milhões de pessoas
desocupadas; e a força de trabalho – pessoas empregadas somadas àquelas que estão desocupadas mas que gostariam de trabalhar – segue
aumentando. Hoje, a força de trabalho é composta por 102,774 milhões de pessoas no país. Para 2017, esperamos que a taxa média de
desemprego fique ao redor de 13,3%, vislumbrando ainda meses difíceis para o mercado de trabalho. Ainda assim, estamos atentos aos sinais
de alguma retomada, que poderiam vir antes de 2018.
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» Crédito: inadimplência continua em alta gradual
A despeito do aumento da inadimplência em janeiro, continuamos
acreditando que renegociações de dívidas e uma postura mais
cautelosa por parte dos bancos têm contribuído para evitar elevações
mais expressivas. No detalhe: a inadimplência para PF passou de
3,9% para 4,0%; enquanto a de PJ passou de 3,4% para 3,5%. O total
de crédito do sistema financeiro nacional, por outro lado, segue
recuando, e está em R$3,1 tri. Em janeiro, recuou 3,9% frente ao
mesmo período de 2016. O crédito como proporção do PIB continua
a recuar, e passou de 49,4% em dez/16 para 48,7% em jan/17.
» Inflação: IPCA termina 2016 em 6,29%
Na comparação mensal, o IPCA registrou variação de 0,38% em
janeiro, após 0,30% no mês anterior. Foi manchete: “o menor
resultado para o mês desde o lançamento do Plano Real”, afirmou o
próprio IBGE. E ficou abaixo das expectativas de mercado. Assim,
em 12 meses, o IPCA foi de 6,29% até dez/16 para 5,35% até jan/17.
Neste contexto favorável, o mercado2 tem revisado as suas
expectativas: espera agora 4,36% para 2017; e 4,50% para 2018. O
BC também revisou as suas estimativas, agora “em torno de 4,2% em
2017” e “ao redor de 4,5% para 2018”. Para compreender melhor a
visão do BC, será importante analisar o próximo Relatório Trimestral
de Inflação, a ser divulgado dia 30 de março.
» Política Monetária: BC corta Selic, agora em 12,25%
Na última reunião3 do Copom, dias 21 e 22 de fevereiro, o BC decidiu
cortar a Selic em 75 pontos base, de 13,00% para 12,25% ao ano. A
decisão ficou em linha com a nossa expectativa (era também a aposta
majoritária do mercado). Além disso, deixou a porta aberta para
alguma intensificação do ritmo dos cortes à frente, que dependerá
não só do contexto macro (atividade, inflação e riscos), mas também
daquela que se conhece como “taxa de juros estrutural” (a taxa que
nem acelera e nem freia a economia).
Um parênteses merece ser feito: embora esta tal “taxa estrutural”
seja um conceito teórico, e não exista um consenso sobre o seu nível
atual – alguns estudos a estimam entre 5,00-6,50% --, a sua queda
poderia contribuir para que o BC alongue o ciclo de corte de juros,
levando a Selic, num futuro próximo, a um patamar ainda mais
baixo. Ou seja, há duas questões em pauta: a possível intensificação
do ritmo dos cortes, e o possível alongamento do ciclo.
Outro tema que ganhou relevância: em meio ao ganho de
credibilidade do BC, e projeções bem ancoradas, tem crescido a
expectativa por uma redução do centro da meta de inflação (do atual
4,50% para algo mais próximo de 4,00%), que vigoraria a partir de
2019. As bandas de tolerância devem continuar sendo de 1,5 p.p.
para mais e menos. A decisão com relação ao centro da meta será
tomada em meados deste ano, na reunião do Conselho Monetário
Nacional (CMN).
De volta aos próximos passos do BC: por enquanto, mantemos o
nosso cenário-base, de uma Selic em 9,50% no final deste ano, e
ainda não acreditamos que o BC acelerará o ritmo dos cortes nas

próximas reuniões do Copom (a próxima será dias 11 e 12 de abril).
O alongamento do ciclo, embora bastante possível, dependerá de
questões mais estruturais, ainda difíceis de prever.
» Política Fiscal: dificuldades à frente
Em janeiro, o resultado primário do setor público consolidado
surpreendeu positivamente, ao registrar superávit de R$36,7 bi. No
detalhe: o Governo Central teve superávit de R$28 bi, os governos
regionais um déficit de R$1,2 bi e as empresas estatais um superávit
de R$1,5 bi. Para janeiro, o mercado esperava um número de
R$27,2 bi. Assim, no acumulado em 12 meses, o resultado primário
atingiu déficit de R$147 bi (2,33% do PIB), contra o déficit de
R$155,8 bi (2,48% do PIB) no final de 2016. Para os próximos
meses, não há muito o que comemorar, e continuamos a ver
dificuldades no cumprimento da meta deste ano, ainda fruto de
uma arrecadação que deve ser muito fraca. Investidores
continuarão ainda mais atentos à tramitação das reformas no
Congresso, incluindo a da Previdência e a Trabalhista, que devem
ter, ainda neste 1º semestre do ano, os maiores avanços.

Cenário Externo
» EUA: aumenta a probabilidade de alta de juros
Após mais de 1 mês à frente da Casa Branca, Donald Trump deu
poucos detalhes sobre os seus planos econômicos, e seus discursos e
aparições públicas têm mantido o tom mais agressivo da campanha.
Apesar das dificuldades, os seus indicados para compor o governo
foram aprovados pelo Congresso. Nas próximas semanas, deve ser
divulgado o chamado “plano fenomenal” (utilizando a expressão do
próprio Trump), que deve incluir cortes de impostos e pode mexer
de forma heterogênea com os setores da economia.
Em relação à economia: aumentou a probabilidade de o Fed subir
os juros na próxima reunião, dias 14 e 15 de março. Atualmente em
0,50-0,75% ao ano, podem passar para 0,75-1,00%. Seria a 1ª
elevação de juros deste ano. Segundo a Bloomberg1, a probabilidade
disso acontecer é de 82%, contra os 32% no início de fevereiro.
Afinal, espera-se que a economia acelere nos próximos trimestres,
dando continuidade à recuperação recente, que pode ganhar ainda
mais força em decorrência das ações do novo governo. Neste
contexto, continuamos acreditando que o dólar deve ganhar forças
no exterior, e mantemos a perspectiva positiva em bolsa.
» Zona do Euro: aumenta o risco político na França
O ritmo das economias da região segue, em sua maioria,
surpreendendo de forma positiva. O risco de queda da inflação
também continua baixo, num contexto de alta das commodities.
Assim, o risco maior segue sendo o político, com eleições
importantes se aproximando. A da França, já em abril/maio, tem
sido tema recorrente e já contribuiu para aumentar o receio com
relação aos ativos do país. Afinal, não é desprezível o cenário da
candidata de ultradireita, Marine Le Pen, ganhar; embora o
candidato independente Emmanuel Macron tenha avançado nas
pesquisas recentes. Assim, nas próximas semanas, tudo indica que
as atenções estarão voltadas ao front político, e às pesquisas de
intenção de votos na França.

1Cálulos

que levam em consideração a precificação do mercado; dia 01/03;
Focus do dia 24/02;
3Vejao aqui o comunicado na íntegra, no site do BC.
2Boletim
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Fevereiro de 2017
Peso

Ticker

Performance

Empresa

Variação

Contribuição

15%

ITSA4

Itaúsa

10,70%

1,61%

10%

CCRO3

CCR

16,63%

1,66%

10%

MRVE3

MRV

11,91%

1,19%

10%

BVMF3

BM&Bovespa

2,87%

0,29%

10%

EQTL3

Equatorial

2,87%

0,29%

10%

PETR4

Petrobras

1,07%

0,11%

10%

SUZB5

Suzano

0,37%

0,04%

5%

CYRE3

Cyrela

0,31%

0,02%

10%

HYPE3

Hypermacas

-1,03%

-0,10%

10%

CSAN3

Cosan

-0,92%

-0,09%

O mês de fevereiro manteve o tom bastante positivo
para o Brasil, que conseguiu manter uma
performance não só superior aos mercados
desenvolvidos, mas também frente aos emergentes.
A nossa carteira, que conta com um perfil mais
balanceado e menos volátil, obteve um retorno de
4,86%, superando o Ibovespa, que subiu 3,21%.
A manutenção do forte desempenho das
commodities, além do ciclo acelerado de
afrouxamento monetário por parte do BC, manteve a
trajetória de alta do Ibovespa e das projeções de
lucros das empresas. A projeção de lucro das
empresas do Ibovespa voltou para o patamar de 2011.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide.

Saiu

Entrou

Suzano (SUZB5)

Ambev (ABEV3)

Na carteira, o destaque ficou para a CCR, que ajustou
a fraca performance do mês anterior, com a bem
sucedida captação de recursos com sua oferta. Outro
destaque ficou por conta da contribuição da Itaúsa,
que voltou a ser nossa Top Pick e se beneficiou da
perspectiva de queda da inadimplência do Itaú, da
recuperação do resultado da Duratex e da diminuição
do desconto da sua carteira de investimentos.
Na ponta oposta, as ações
Hypermarcas e Cosan, sofreram.

Desempenho acumulado da Carteira Top Picks
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Carteira Top Picks

Março de 2017
Peso

Ticker

10%

ABEV3

Ambev

10%

BVMF3

BM&Bovespa

=

10%

CCRO3

CCR

=

10%

CSAN3

Cosan

=

10%

CYRE3

Cyrela

+

10%

EQTL3

Equatorial

=

5%

HYPE3

Hypermacas

(-)

15%

ITSA4

Itaúsa

=

10%

MRVE3

MRV

=

PETR4

Petrobras

10%
Legenda:

+ Aumentou peso

Empresa

(-) Diminuiu peso

Alteração
Entrou

Neste início de ano, continuamos com uma visão
construtiva e positiva em bolsa, pincipalmente no
médio prazo, dado o avanço das reformas
políticas/econômicas ainda em curso. Neste
momento, vale ressaltar: continuamos com tais
perspectivas, a despeito de riscos políticos (como a
Lava Jato, por exemplo) e um cenário externo
permeado de incertezas.
Mas ressaltamos: a trajetória a partir de agora pode
ser um pouco mais tortuosa, e menos linear.
Seletividade deve fazer sentido nesse momento. O
tempo está cada vez menor para as duras
negociações da reforma da Previdência e Trabalhista.
Na carteira estamos mantendo um perfil balanceado,
que poderá não acompanhar alguns movimentos
mais bruscos do mercado, mas tende, no longo
prazo, a superar o índice de referência.

=
= Manteve peso
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Comentários e recomendações
Ambev(ABEV3)

Ticker

Estamos voltando com a recomendação da Ambev, visando o
ambiente operacional mais favorável no curto prazo, com; (i) o
verão mais quente; (ii) a saída da Kirin Brasil; e (iii) diminuição
da inadimplência da população.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o verão
de 2017 deverá ser uma estação clássica e típica com chuvas
generalizadas e temperaturas altas em quase todo o país. Além
disso, os recursos das contas inativas do FGTS também podem
gerar uma demanda adicional, visto a diminuição marginal do
endividamento das famílias.
Vale comentar que, recentemente a Brasil Kirin foi adquirida
pela Heineken, dando continuidade a consolidação do mercado.
A transação pode ser considerada uma ameaça à liderança da
Ambev, mas por outro lado também teria uma leitura positiva –
o fim da briga por preços. Desde a entrada da Kirin no Brasil, o
setor tinha sido prejudicado pelo cenário competitivo, pela
guerra de preços e busca de participação de mercado. Assim,
devemos esperar um cenário mais racional de precificação.
Dentro do segmento de cerveja global, a Ambev continua a
apresentar a melhor margem operacional. O melhor mix de
produtos, com a venda de produtos premium ajudou a manter as
margens elevadas. Por fim, a estratégia de focar em novas
“ocasiões de consumo”, disputando com produtos substitutos
como o vinho, vodka, cachaça, whisky entre outras bebidas
quentes deve ser o novo pilar de crescimento da empresa. A
Ambev irá atacar o crescimento da participação no total de
bebidas consumidas no País (share of throat) que atualmente
está em 40%.

Preço Atual

Ticker

BVMF3

Preço Atual

R$ 19,11

Volume Médio diário*

11.036

Dividend Yield

2,64%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

1,8x

Preço da ação/Lucro por ação

23,6x

EV/Ebitda

16,9x

Dívida Líquida/Ebitda

-7,9x

Beta

1,13

*em Milhares de ações
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ABEV3
R$ 17,89

Volume Médio diário*

10.698

Dividend Yield

3,24%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

5,9x

Preço da ação/Lucro por ação

23,67%

EV/Ebitda

14,5x

Dívida Líquida/Ebitda

-0,15%

Beta

0,69

*em Milhares de ações
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jan/17

ABEV3

BM&FBovespa (BVMF3)
Estamos mantendo a BM&Fbovespa na carteira visando a
melhor perspectiva para o segmento de Renda Variável. Com a
mudança política e perspectivas mais claras para as empresas
brasileiras, acreditamos que o volume de negócios deverá
crescer. Com essa melhora nas negociações, muitas empresas
que deixaram de abrir o capital no passado, estão
reconsiderando essa opção, como é o caso da Movida e Hermes
Pardini. Esperamos por volta de 17 operações esse ano e
monitoramos 25 empresas com alto potencial de realizar uma
oferta pública.
No ano passado, a BM&FBovespa e a Cetip confirmaram que
irão unir suas atividades. A fusão, aprovada pelos acionistas,
ainda depende do aval dos órgãos reguladores (Banco Central,
CVM e CADE), e criará uma companhia de mais de R$ 45 bilhões
em valor de mercado e que reunirá os líderes do mercado de
renda fixa e renda variável no Brasil. No curto prazo, o CADE
poderá aprovar a fusão, fator que destravará valor nas ações da
companhias.

mai/16

jul/16
IBOV

set/16
BVMF3

nov/16

jan/17

Vale destacar a diversificação de receitas, com fluxo bastante
resiliente, com serviços completos de trading, clearing,
liquidação, custódia e registro, e posicionamento dominante em
derivativos, ações, câmbio, renda fixa e produtos de balcão.
Olhando à frente, acreditamos que a empresa continuará
procurando por novas oportunidades de crescimento inorgânico
na América Latina. Em suma, acreditamos que a combinação de
negócios entre a BM&FBovespa e Cetip criaria uma empresa
vencedora no longo prazo. Além das sinergias a serem
capturadas, a empresa possui alto potencial de crescimento, com
riscos menores, afastando os temores recentes com relação a
maior concorrência.
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Comentários e recomendações
CCR (CCRO3)

Ticker

A CCR continua na nossa carteira, principalmente em função do
primeiro leilão de concessão de 2017: Aeroportos. No dia 16 de
março, quatro aeroportos devem ir a leilão: Fortaleza, Salvador,
Florianópolis e Porto Alegre. Além disso, com a recente captação
bem sucedida, a empresa deve reforçar seu caixa para a
expansão e/ou diversificação da rede de concessões.

Preço Atual

Acreditamos que a CCR, que já tem experiência na operação de
terminais, deve apresentar lances pelos dois ativos na Região
Nordeste: Fortaleza e Salvador. A primeira, pelo seu alto volume
de passageiros, mas também pela sua possibilidade de se tornar
um “Hub” para a Europa. A segunda, pela sinergia que o
aeroporto de Salvador pode ter com outra concessão da CCR, o
Metrô Bahia. Estamos otimistas com as concessões de
aeroportos, principalmente por ter diferentes negócios
convivendo dentro do ambiente do aeroporto, o que tanto
alavanca oportunidades como mitiga riscos.
As principais características da empresa são: sólidos
fundamentos, bem administrada, com disciplina de capital e
característica de ser forte geradora de caixa no médio e longo
prazo. Por enquanto, quase a totalidade da fonte de receita da
CCR advém da cobrança de pedágios nas rodovias em que opera,
no entanto, a empresa tem expandido seu escopo de atuação,
entrando no segmento de mobilidade urbana e aeroportos, no
qual as taxas de retornos são mais elevadas.

Ticker

CSAN3

Preço Atual

R$ 39,60

Volume Médio diário*

928

Dividend Yield

3,66%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

1,8x

Preço da ação/Lucro por ação

14,5x

EV/Ebitda

11,9x

Dívida Líquida/Ebitda

2,7x

Beta

0,88

*em Milhares de ações
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CCRO3
R$ 17,96

Volume Médio diário*

8.575

Dividend Yield

3,94%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

7,0x

Preço da ação/Lucro por ação

17,76%

EV/Ebitda

8,4x

Dívida Líquida/Ebitda

2,41%

Beta

1,04

*em Milhares de ações
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CCRO3

Cosan (CSAN3)
Gostamos do modelo integrado de negócio da Cosan no setor de
energia renovável, atuando desde o plantio da cana-de-açúcar
até a distribuição e comercialização de açúcar e etanol. A
empresa é também um dos maiores distribuidores de
combustíveis do Brasil, segmento que deve ser beneficiada pela
recuperação da atividade econômica esperada para o segundo
semestre de 2017.
Estamos otimistas com a empresa, principalmente (i) pelo
elevado preço do açúcar, com o déficit de mercado esperado para
esse ano e o próximo, por questões climáticas ao redor do
mundo; e (ii) pela melhora no fundamento do etanol, após a
Petrobras anunciar sua política de precificação de combustíveis.
Esses fatores devem beneficiar os resultados da Raízen Energia.
Além disso, as grandes geradoras de caixa do grupo (Raízen
Combustíveis e a Comgás) devem continuar a apresentar
resultados sólidos e recorrentes, colaborando na significativa
melhora da estrutura de capital do grupo e impulsionando a
distribuição de lucros aos acionistas. A alavancagem financeira
relativamente agressiva (de 3,2x a Dívida Líquida/EBITDA) da
controladora da Cosan, a Cosan Limited, deve manter uma
distribuição de proventos atrativas por parte da Cosan. Por fim,
a perspectiva de melhor geração de caixa pela frente, nos deixa
otimista principalmente pela taxa atrativa de dividendos
(dividend yield) estimado em torno de 5,3% nos próximos 12
meses.
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Comentários e recomendações
Cyrela (CYRE3)

Ticker

Estamos voltando a incorporar a Cyrela dentro de nossa Carteira
Recomendada Mensal, vislumbrando a melhora da economia e o
ciclo de expansão monetária, a qual já cedeu 1,25 p.p.. Seguimos
acreditando que o fundo do poço já passou, considerando os
preços dos imóveis nas grandes cidades, principalmente em São
Paulo. A queda da taxa básica de juros, e o pacote de estímulos
ao crédito, já iniciado pela Caixa, ajudarão às incorporadoras e
construtoras a desovar o alto nível de estoques e retomar o
volume de venda de imóveis. A relação Preço/ Valor Patrimonial
da Cyrela está em 0,83%, portanto com desconto.

A Cyrela atua em todas as etapas do negócio imobiliário de
forma independente ou através de parcerias por meio de um
modelo integrado e verticalizado que compreende as atividades
de incorporação, construção, vendas e serviços. Com mais de 50
anos de experiência, foco da Cyrela está voltado para edifícios
residências e comerciais de médio e alto padrão em diferentes
regiões do Brasil. Já a linha Living tem suas atividades
direcionadas para a incorporação de edifícios residenciais nos
segmentos econômico e supereconômico em todo o Brasil. A
Cyrela atualmente opera em 67 cidades de 16 estados brasileiros
e no distrito federal. Desta forma, a empresa explora um mix
diversificado entre público alvo e regiões atendidas.

Ticker

EQTL3

Preço Atual

R$ 59,76

Volume Médio diário*

948

Dividend Yield

1,56%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

3,0x

Preço da ação/Lucro por ação

18,3x

EV/Ebitda

10,1x

Dívida Líquida/Ebitda

1,2x

Beta

0,59

*em Milhares de ações

CYRE3

Preço Atual

R$ 12,96

Volume Médio diário*

2.514

Dividend Yield

2,15%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

0,8x

Preço da ação/Lucro por ação

22,49%

EV/Ebitda

21,3x

Dívida Líquida/Ebitda

8,18%

Beta

0,86

*em Milhares de ações
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CYRE3

Equatorial(EQTL3)
A Equatorial possui uma das melhores administrações entre as
empresas do setor elétrico, reconhecida pela capacidade do
management em realizar reestruturações dentro das
distribuidoras adquiridas. O segmento de distribuição
representa 95% do resultado da empresa, enquanto a
Termoelétrica Geramar e em menor escala a Equatorial
Soluções, que controla a comercializadora Sol Energia,
representam por volta de 5% da Receita Líquida.
No final do mês de outubro, a Equatorial se saiu vencedora em 7
leilões e assim estreou sua atuação no segmento de transmissão.
Gostamos deste segmento por ser de baixo risco e receitas
recorrentes. Apesar de ser um segmento novo para a Equatorial,
consideramos essa estratégia interessante, devido ao
management competente, com histórico de entrega, além da
diversificação do escopo de atuação.

60%

50%
40%
30%
20%

10%
0%
-10%
mar/16

mai/16

jul/16
IBOV

set/16
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Para 2017, com a Eletrobrás e a Cemig, além de outras empresas
alavancadas
do
setor,
possivelmente
vendendo
ativos/participações, a Equatorial pode ser um dos principais
players do setor para agregar valor em uma potencial nova
aquisição. A empresa conta com uma alavancagem financeira
relativamente baixa, o que aumenta a probabilidade e
capacidade em adquirir novos ativos
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Comentários e recomendações
Hypermarcas (HYPE3)

Ticker

Mesmo após os resultados fortes no 4T16, continuamos
animados com a Hypermarcas devido: (i) sua operação de larga
escala e baixo custo, mantendo uma elevada competitividade; (ii)
seu relevante processo de reestruturação, que vem
possibilitando a contínua entrega de resultados, com foco no
segmento Pharma; e (iii) à maior atratividade dos múltiplos da
empresa em relação à Raia Drogasil.
A Hypermarcas se destaca pela elevada dedicação no
gerenciamento de marcas, o que agrega valor aos seus produtos,
além de maximizar as margens operacionais. Para uma visão de
longo prazo, as perspectivas de envelhecimento da população
brasileira continuarão a beneficiar o setor de Saúde. Do lado
micro, ressaltamos outros pontos da nova estrutura
organizacional: (1) margem operacional mais robusta, com o
maior mix de receita de Pharma e marcas fortes; (2) caixa líquido
positivo, com a redução da dívida, após a conclusão da transação
da venda da divisão de cosméticos para a Coty e negócio de
descartáveis para Ontex ; e o (3) maior foco no crescimento do
segmento de Prescrição Médica, com ampliação de cobertura e
novo lançamentos de produtos. Outro ponto importante: a
criação da divisão de P&D, começará a trazer maior eficiência de
produção, logística e inovação e, consequentemente, criando
valor para o acionista.

HYPE3

Preço Atual

R$ 27,04

Volume Médio diário*

2.816

Dividend Yield

4,07%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

1,9x

Preço da ação/Lucro por ação

25,37%

EV/Ebitda

14,0x

Dívida Líquida/Ebitda

-0,43%

Beta

0,75

*em Milhares de ações
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HYPE3

No atual momento, enxergamos como baixo o risco de imagem
com o envolvimento de executivos na operação Lava Jato, da PF

Ticker

ITSA4

Preço Atual

R$ 10,09

Volume Médio diário*

15.756

Dividend Yield

5,74%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

1,6x

Preço da ação/Lucro por ação

9,2x

EV/Ebitda

-

Dívida Líquida/Ebitda

3,3x

Beta

1,08

*em Milhares de ações
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Itaúsa (ITSA4)
A Itaúsa se mantem como nossa Top Pick. Apesar da
inadimplência que tende a manter em níveis elevados, vemos
que a dinâmica já está um pouco mais favorável. Os grandes
bancos ainda devem continuar a apresentar resultados sólidos
em 2017, principalmente vindo de operações de Serviços e
Seguros. Apesar da pressão sobre o spread bancário, o ciclo de
queda de juros deve beneficiar os grandes bancos. A queda do
custo de financiamento deve impulsionar a demanda por crédito,
além disso, a inadimplência também tenderá arrefecer de forma
mais rápida no segundo semestre de 2017.
Olhando para os fundamentos da Holding, ressaltamos: o Itaú,
que representa por volta de 95% dos investimentos da Itaúsa,
detém o maior Retorno sobre o Patrimônio (ROE), considerando
o segmento de grandes bancos. Em relação aos investimentos da
Itaúsa na Duratex (por volta de 3% da carteira): a companhia
deve continuar a entregar uma significativa melhora
operacional, apesar de um cenário macro desafiador. Com um
cenário mais positivo em 2017, a Duratex apresentará uma
recuperação dos seus resultados, o que deverá diminuir o
desconto da holding. A ação da holding, no atual patamar de
preços está apresentando um desconto excessivo, o que na nossa
opinião não faz sentido. A ação da holding está sendo negociada
com desconto por volta de 27,5% em relação a seus ativos dentro
de sua carteira. Essa dinâmica pode estar relacionado, além do
interesse na BR Distribuidora ao fraco desempenho da Duratex.
Para nós a aquisição da BR Distribuidora é positiva no médio
prazo, pelo alto potencial de geração de caixa
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Comentários e recomendações
MRV (MRVE3)
A recomendação da MRV vislumbra a melhora da economia e o
ciclo de expansão monetária, que já se iniciou nas primeiras
reuniões do Copom, e deverá ser intensificado ao longo de 2017.
Somado a isso, o IPO da subsidiária Log Commercial Properties
(especializada na locação de galpões logísticos), em fase de
análise na CVM, deve destravar valor para os acionistas.
A companhia já anunciou grandes empreendimentos para os
próximos anos. Ao todo estão estimados R$4,3 bilhões nestes
empreendimentos, o que corresponde a 26.500 unidades. Estes
projetos serão lançados ,em fases, em São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. E, ainda terá o
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, nas faixas 1,5, 2
e 3. Estamos confiantes com os pacotes de estímulos ao crédito,
já iniciado pela Caixa que ajudarão as incorporadoras e
construtoras a reduzir o alto nível de estoques e retomar o
volume de venda. A estratégia da empresa para os próximos anos
será focar em grandes empreendimentos, localizados nas
principais capitais do país, com imóveis direcionados a famílias
de baixa/média renda. Observamos que estas características
fizeram com que a empresa apresentasse desempenho superior
às suas concorrentes focadas em ativos de alta renda. Seguimos
confiantes com o desempenho da companhia para o próximo
ano, principalmente pela aposta dos grandes empreendimentos
nas capitais, os quais são regiões carentes de lançamentos para
as classes de menor renda.

Ticker

PETR4

Preço Atual

R$ 15,18

Volume Médio diário*

35.123

Dividend Yield

-

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

0,8x

Preço da ação/Lucro por ação

-

EV/Ebitda

6,4x

Dívida Líquida/Ebitda

4,1x

Beta

1,70

*em Milhares de ações
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Ticker

MRVE3

Preço Atual

R$ 14,18

Volume Médio diário*

3.303

Dividend Yield

2,49%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação

1,2x

Preço da ação/Lucro por ação

11,28%

EV/Ebitda

10,1x

Dívida Líquida/Ebitda

0,44%

Beta

0,81

*em Milhares de ações
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MRVE3

Petrobras (PETR4)
Vemos muito valor para ser destravado ainda na companhia. O
Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2017 – 2021,
anunciado pelo novo management da estatal, tem como foco a
boa execução das seguintes métricas: (a) redução da
alavancagem financeira; (b) redução nos investimentos futuros e
significativo corte de custos operacionais; e (c) maior foco na
gestão estratégica empresarial. Achamos interessante a extensão
do modelo de parceria para outras áreas da estatal, além de
Exploração & Produção (E&P), permitindo uma maior mitigação
de risco, desoneração de investimentos futuros, intercâmbio
tecnológico e fortalecimento da governança sobre o projeto.
Assim, vemos como sinais positivos o choque de governança
implementado pelo novo presidente da estatal, Pedro Parente.
No atual cenário, o governo vem concretizando mudanças
relevantes para colocar a estatal petrolífera de volta aos trilhos,
na direção de uma recuperação gradual, incluindo: (i) a
indicação de executivos técnicos, sem vínculo político; (ii) a
criação da lei da responsabilidade das estatais; e (iii) a mudança
na lei de Partilha do pré-sal. No curto/médio prazo, o
desempenho do ativo acompanhará a cotação do preço do
petróleo, principalmente com a nova politica de preço do
combustível anunciado pela estatal. Sustentamos como
catalisadores para a nossa recomendação: (1) as vendas de
ativos; (2) a melhora operacional, com ganhos de eficiência e
produtividade; (3) a recuperação do preço do petróleo; e (4) a
desalavancagem financeira. Acreditamos que o TCU deve voltar
a liberar o desinvestimento de ativos pela estatal, ainda este mês
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Performance
Em março, a carteira de Dividendos manteve um desempenho sólido, apesar de menor do que o índice de referência. A carteira de
Dividendos subiu 2,41%, contra uma alta de 7,25% do índice de Dividendos (IDIV). O destaque de alta ficou por conta da AES Tietê, que
ainda conta com uma taxa de dividendo bastante interessante para 2017. As projeções de dividendos da companhia seguem melhorando.
Estamos mantendo a recuperação da nossa carteira, após o tombo de novembro do ano passado, com a nomeação de Trump. A característica
do nosso portfólio, muito menos volátil quando comparada ao IDIV, continua a ser um dos principais fatores de atratividade para investir na
mesma. Essa qualidade se deve às características das empresas escolhidas, que possuem uma previsibilidade maior de resultados e,
consequentemente, são consideradas mais defensivas.

Peso

Ticker

20%

TIET11 AES Tietê

-

SBSP3

20%

Empresa

Yield*

Sabesp

(2017E)** Variação

Contribuição

Mês

12M

Início

7,55%

10,25%

2,05%

Carteira

2,41%

40,61%

63,11%

IDIV

7,25%

90,54%

14,98%

-

2,70%

4,88%

0,98%

20%

TAEE11 Taesa

-

10,78%

2,56%

0,51%

20%

CSAN3 Cosan

-

4,66%

-0,92%

-0,18%

20%

DIRR3 Direcional

-

5,99%

-4,74%

-0,95%

*Dividend Yield distribuído no mês encerrado
**Dividend Yield projetado no preço atual da ação

Desempenho acumulado da Carteira Dividendos
Desde o inicio (02/06/14)
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Carteira Dividendos

Para março, mantivemos o portfólio, mas estamos monitorando a evolução e o comportamento da Vivo (VIVT4), que poderá integrar
novamente a Carteira de Dividendos. Gostamos do caráter defensivo do ativo e acreditamos que os seus resultados podem melhorar no curto
prazo.
Na carteira, as nossas premissas para a escolha de ativos seguem as mesmas. Continuamos procurando empresas: (i) sólidas e com ótima
administração; (ii) geração de caixa expressiva; (iii) negócios mais resilientes e (iv) com alto poder de repasse de preços. A taxa de dividendo
anual (dividend yield) estimado para a carteira está por volta de 6,3%, acima da taxa de dividendo do IDIV de 4,45% em 2017.
Continuamos com a visão de que existe espaço para a queda na taxa de juros real – em linha com a queda da percepção de risco do país e do
patamar de inflação. Esse fator impulsiona o desempenho das empresas selecionadas, principalmente as que distribuem taxas de dividendos
elevadas.

Carteira de Março de 2017
Peso

Ticker

20%

TIET11

AES Tietê

Empresa

=

20%

CSAN3

Cosan

=

20%

DIRR3

Direcional

=

20%

SBSP3

Sabesp

=

20%

TAEE11

Taesa

=

Legenda:

+ Aumentou peso

(-) Diminuiu peso

Alterações

= Manteve peso
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Comentários e recomendações
AES Tietê
A AES Tietê é resultado do processo de privatização da CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo), com contrato de concessão de
30 anos, a vigorar até 2029. Atualmente a AES Tietê possui um parque de usinas composto por 17 hidrelétricas, com capacidade instalada de
2.657 MW. Recentemente, a AES Tietê reorganizou seu quadro societário, já aguardado pelo mercado, colocando fim a diversas dúvidas
existentes quanto ao interesse pelo Brasil do grupo controlador americano, AES. Acreditamos que isso pode abrir caminho também para que a

empresa se torne mais atuante no setor elétrico brasileiro, no segmento de geração, uma vez que a empresa não realiza investimentos em
expansão há anos.
Vale destacar também que os riscos atrelados ao setor e a empresa vem diminuindo. Alguns pontos que gostamos no caso de investimento
são: (i) o governo federal publicou a Medida Provisória 668, que transfere o risco hidrológico passando para os consumidores, através das
bandeiras tarifárias, mitigando marginalmente os riscos recentes do setor; (ii) a empresa é uma das poucas do setor com quadro financeiro
saudável, com alavancagem medida pela Dívida Líquida abaixo de 1,0x EBITDA, o que abre espaço para a empresa participar de uma
potencial consolidação no setor energético. Por fim, vale destacar a distribuição acima de 90% do lucro pela empresa e o atrativo dividend
yield esperado para 2017 de 8,9%.

Cosan
Continuamos confiantes com os preços do Açúcar e Etanol, que devem se manter em níveis elevados ao longo de 2017 beneficiando os
resultados da Raízen Energia. Além disso, as grandes geradoras de caixa do grupo (Raízen Combustíveis e a Comgás) devem continuar a

apresentar resultados sólidos e recorrentes, colaborando na significativa melhora da estrutura de capital do grupo e impulsionando a
distribuição de lucros aos acionistas. A alavancagem financeira relativamente agressiva (de 3,23x a Dívida Líquida/EBITDA) da controladora
da Cosan, a Cosan Limited, deve manter uma distribuição de proventos atrativas por parte da Cosan. Gostamos do modelo de negócio
totalmente integrado no setor de energia renovável da Cosan, atuando desde o plantio da cana até a distribuição e comercialização de açúcar,
de etanol e de combustíveis no varejo. A empresa é também um dos maiores distribuidores de combustíveis do Brasil, segmento que deve ser
beneficiado pela gradual recuperação da atividade econômica. Em outubro, a empresa anunciou a venda de uma fatia na Radar monetizando
parte da sua subsidiária de terras do grupo, o que deve ser usado para: (i) redução da alavancagem, e/ou (ii) distribuição de dividendos. Além
disso, a perspectiva de melhor fluxo de caixa pela frente, nos deixa otimista principalmente pelo yield atrativo de dividendos, estimado em
torno de 5,7% em 2017.

Direcional
A Direcional integra a nossa Carteira Dividendos, principalmente por conta do atrativo dividend yield estimado para este ano, por volta de

10%. Os empreendimentos populares, foco da companhia, ganharam grande impulso com o programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV),
estruturado pelo Governo Federal. Este programa proporcionou um importante pilar de crescimento para a Direcional, dado que contempla
exatamente o mercado que a empresa atua. A Direcional foi a empresa que mais contratou empreendimentos na faixa 1 do programa, que já
foi finalizado, mas a empresa ainda tem recursos a receber até o 1S17. Atualmente, estão em operação projetos das faixas 2 e 3 do programa, e
ainda há projetos de incorporação tradicional destinados para famílias de média renda. A proporção atual da receita é de cerca de 80% para as
faixas 2 e 3 do MCMV, e 20% para os ativos de média renda. A trajetória de queda de juros, que já se iniciou e se intensificará em 2017 deverá
favorecer o segmento de construção. Em especial, o segmento de baixa renda, o qual esperamos recuperação antes dos segmentos de
média/alta renda. Os principais motivos são: (i) o grande déficit habitacional no país; (ii) os estímulos anunciados pelo governo para o
financiamento destes ativos (ii) forte geração de emprego e renda à população. Por fim, destacamos o valuation atrativo de 0,40x em relação
ao valor patrimonial da empresa.
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Sabesp
A Sabesp continua na nossa carteira de dividendos por estarmos esperando altos níveis de dividendos devido à alguns gatilhos, como: (i)
arrefecimento da crise hídrica e tarifas mais altas, o que possivelmente fará com que a rentabilidade da empresa fique acima do que tem sido
nos últimos anos, o que possibilitará um aumento da distribuição de proventos; (ii) uma possível aprovação do imposto municipal e revisão
tarifária mais estruturada, após a ARSESP reconhecer os investimentos feitos pela empresa como ativo regulatório. Pode-se esperar um
reajuste em 2017 acima da inflação; e (iii) muitas oportunidades de expansão do atendimento de esgoto, o que poderá ser facilitado pela troca
do governo municipal.
A Sabesp é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 366 municípios do
Estado de São Paulo. É considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. São 28,8 milhões de
pessoas abastecidas com água e 23,2 milhões de pessoas com coleta de esgotos. Além dos serviços de saneamento básico, a Sabesp está
habilitada a atuar nos mercados de drenagem, serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. A empresa conta com um
dividend yield aproximado de 3,5% com elevadopotencial de ser maior.

Taesa
A Taesa continua dentro da nossa carteira visando a perspectiva de crescimento, com sólida execução das novas concessões, além do atrativo
dividend yield que as ações estão sendo negociadas. No leilão, ocorrido no final de outubro, a Taesa saiu vencedora em quatro lotes,
totalizando 1.324 Km de transmissão: (i) Lote 17 (RAP de R$ 175,6 milhões) com participação de 100%; (ii) Lote 3 (RAP de R$ 106,6 milhões)
com 50% de participação; (iii) Lote 4 (RAP de R$ 71,4 milhões) com 50% de participação; e (iv) Lote 22 (RAP de R$ 101,0 milhões) através da
coligada, EATE. Assim, a Taesa terá o direito de explorar os novos empreendimentos por 30 anos.
O baixo risco regulatório da Taesa, que possui contratos longos, com vencimento à partir de 2030, é outro ponto que nos chama atenção. A
empresa historicamente reporta geração de caixa constantes e robustas, com margens bastante elevadas (margem EBITDA em torno de 85% 90%). Adicionalmente, o histórico de disciplina de capital nos leilões e o alto rendimento de proventos (Payout médio acima de 90% nos
últimos 10 anos) que a empresa apresenta (acima de 10% de dividend yield) nos deixam confortáveis com o caso de investimento. Para os
próximos 12 meses projeta-se um dividend yield próximo de 11%.
Vale comentar sobre da recente troca do controle da companhia. Os fundos de investimento Coliseu e Tauros chegaram a um acordo para
vender a totalidade de suas participações para a Holding estatal colombiana Interconexión Eléctrica. Com a venda, a colombiana passa a deter
18,9% das ações e fazer parte do bloco de controle, junto com a Cemig (que detém 31,5% das ações). Juntas as empresas possuem 50,42% das
ações da companhia. A Interconexión Eléctrica é uma companhia que já atua no Brasil sendo controladora da CTEEP (especialista em
transmissão de energia) e também em outros 7 países da américa latina com projetos voltados para infraestrutura elétrica. Com sua vasta
experiência no setor de transmissão de energia acreditamos que a companhia tem potencial para agregar à governança e ao operacional da
Taesa.
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Performance
No mês de fevereiro, a classe de fundos imobiliários registrou mais um mês de alta, seguindo com expectativa promissora para o segmento
neste ano. A Carteira teve um performance muito forte de 9,8% no mês, contra um desempenho do IFIX (Índice de Fundos Imobiliários) de
5,1%. Em fevereiro, novamente o segmento de fundos imobiliários voltou a ser influenciado: (i) pela queda da Selic (-0,75 p.p.); (ii) dos juros
futuros (DIs); (iii) da inflação em trajetória benigna; e (iv) da inflexão da trajetória de queda do PIB.

Peso

Ticker

25%

Fundo

Yield

Variação

Contribuição

BRCR11 BC Fund

12,84%

12,33%

3,08%

20%

HGLG11 CSHG Logística

9,15%

12,65%

2,53%

15%

HGBS11 CSHG Brasil Shopping

8,36%

13,00%

1,95%

20%

HGRE11 CSHG Real Estate

9,66%

9,09%

1,82%

10%

AGCX11 Agências da Caixa

8,58%

-0,55%

-0,06%

10%

KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários

13,56%

4,53%

0,45%

Carteira
IFIX

Mês

2016

Início

9,78%

60,30%

69,91%

5,06%

49,06%

48,17%

*Dividend Yield anualizado distribuído no mês encerrado

Desempenho acumulado da Carteira de FII
Desde o inicio (02/06/14)
70%

69,91%

65%
60%
55%
50%

48,17%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
-5%
-10%
-15%
jun/14

set/14

dez/14

mar/15

jun/15

set/15

dez/15

IFIX

mar/16

jun/16

set/16

dez/16

Carteira de FII

Para o mês de março faremos uma troca em nossa Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários. Nossa estratégia é sair do segmento de
Agências Bancárias. Os fundos deste segmento estão sendo negociados muito acima de seus valores patrimoniais (média de 33% de prêmio), e
a perspectiva de retorno desta classe de ativos arrefeceu, ficando em patamares pouco atrativos. O Dividend Yield médio (12 meses) desta
classe de ativos está em 7,6% nos preços atuais. Desta forma, acreditamos que o momento é oportuno para que os clientes realizem lucros
nestas operações, e busquem opções mais atrativas, levando em consideração a relação de risco vs retorno. As perspectivas de longo prazo
para este segmento é de fechamento de agências, a medida que aumente o número de transações financeiras via internet, por exemplo. Por
enquanto, lembramos que ainda nenhum fundo foi impactado, visto que a maioria tem contratos válidos até 2022. Assim, para o banco, seria
muito custoso neste momento fechar uma agência de um fundo, dado o pagamento de multa e dos aluguéis remanescentes.
Desta forma, recomendamos a troca do Fundo de Agências de Caixa (AGCX11) pelo BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11B), que tem como
objetivo adquirir cotas de outros fundos imobiliários (88% da alocação do fundo). O restante da carteira é composta de: CRI (9%) e Renda
Fixa (3%). Atualmente, o FII se encontra com desconto de 18% em relação ao seu valor patrimonial e Dividend Yield (últimos 12 meses) de
9,6%, portanto com melhores perspectiva de ganho de capital e rendimentos mais atrativos.

Carteira de Março de 2017
Peso

Ticker

25%

BRCR11 BC Fund

=

15%

HGBS11 CSHG Brasil Shopping

=

20%

HGLG11 CSHG Logística

=

20%

HGRE11 CSHG Real Estate

10%

BCFF11B BTG Pactual Fundo de Fundos

10%

KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários
Legenda:

+ Aumentou peso

Fundo

(-) Diminuiu peso

Alterações

=
Entrou
=

= Manteve peso
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Comentários e recomendações
BTG Pactual Fundo de Fundos
O fundo tem por objetivo principal adquirir cotas de outros Fundos Imobiliários, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários,
Letras Hipotecárias e Letras de Crédito Imobiliário. Atualmente, estas alocações estão distribuídas em: 88% em cotas de outros Fundos
Imobiliários, 9% em CRI, e 3% em Renda Fixa. Dentro da alocação em cotas de FIIs por setor: 55% estão alocados em lajes comerciais,
11% fundos de recebíveis, 7% em hospital, 9% varejo, 6% em educação, 6% hotel, e 5% no setor de agências.
BTG Pactual Corporate Office Fund
O BC Fund é o maior fundo de investimento imobiliário listado na bolsa brasileira. O fundo foi lançado em 2007, e desde então, realiza
uma gestão ativa em sua carteira de ativos imobiliários. O foco do fundo são ativos comerciais de escritórios, localizados em grandes
centros. Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m², com 59 contratos de locação. Ao final de
dezembro, a receita contratada de locação era de R$19,4 milhões , marginalmente acima com o mês anterior, enquanto que a vacância era
de 14,2%.

CSHG Brasil Shopping
O fundo possui investimentos em oito shoppings localizados em SP, RJ, MS e RS. A maior parte dos rendimentos (91%) vem de aluguéis e
o restante é proveniente de investimentos em Fundos de Investimento Imobiliário, LCI’s e CRI’s. Em dezembro, os indicadores de
inadimplência sofreram queda para 3,7%, enquanto que a vacância sofreu queda de 5,7 % para 4,8%. Dentro do segmento de shopping
centers, o fundo se destaca positivamente pela qualidade e diversificação dos ativos em seu portfólio, e consegue manter seus indicadores
de vacância e inadimplência abaixo da média do mercado.
CSHG Logística
O fundo investe em empreendimentos corporativos de galpões logísticos e industriais localizados em Blumenau, Joinville, Santo Amaro,
Atibaia, Hortolândia, Jarinu e Rio Claro. Dentre os principais locatários estão Cremer, IBM, Bosch Rexroth, Nestlé e Wetzel. Ao todo, são
119 unidades locativas distribuídas por 8 empreendimentos. Ao final de janeiro, a receita contratada de locação foi de R$3,77 milhões,
enquanto a vacância financeira está em 18,3% sobre o total da ABL (Área Bruta Locável). O fundo é o destaque de seu segmento, e
apresenta umas das mais baixas taxas de vacância do mercado, entretanto estamos monitorando o avanço abrupto deste indicador nos

últimos dois meses.
CSHG Real Estate
O CSHG Real Estate tem como objetivo de adquirir imóveis para exploração comercial, de imóveis com potencial de geração de renda,
predominantemente lajes corporativas. Ao final do mês, o fundo encerrou com participação em 192 unidades locáveis, localizadas em 22
empreendimentos distintos, totalizando 157 mil m² de área privativa e 57 contratos de locação. O aluguel médio contratado está em
R$72/m². 82% do vencimento dos contratos se concentra de 2019 em diante. A carteira de imóveis do fundo encerrou o mês de
dezembro com 22,2% de vacância financeira.
Kinea Rendimentos Imobiliários
Ao final de janeiro, o fundo possuía 97,46% do portfólio alocado títulos de renda fixa imobiliária: CRI (97,46%) e LCI (1,47%) de baixo
risco de crédito e liquidez diária. Os recursos remanescentes, aproximadamente 1,07%, permaneciam em instrumentos de caixa. O
portfólio de ativos permanece saudável e totalmente adimplente.
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Disclaimer
“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não
pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é
baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou
julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a
Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e
credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os
investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem
ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades
específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura.
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante
solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal
informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do
uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela
elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A.
Corretora de Valores. “
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