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EQTL3

Ver análise

 

IRBR3

Ver análise

      

RAIL3

Ver análise

SUZB3

Ver análise

VVAR3

Ver análise

Carteira mensal.
O objetivo da  carteira mensal é superar a performance mensal do Ibovespa. Os investimentos sugeridos são
reavaliados e remanejados uma vez por mês ou de acordo com os valores do objetivo e stop estipulados.

A carteira é composta de, no mínimo, 5 ativos e nós sugerimos o investimento de 20% do capital em cada um deles. O 
método de escolha dos investimentos que irão compor a carteira seguirá uma estratégia baseada em análise técnica
realizada pela equipe da Toro Investimentos.

https://www.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/EQTL3-cotacao-EQUATORIAL-ENERGIA/semanas
https://www.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/IRBR3-cotacao-IRB-BRASIL-RESSEGUROS/semanas
https://www.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/RAIL3-cotacao-RUMO/semanas
https://www.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/SUZB3-cotacao-SUZANO/semanas
https://www.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/VVAR3-cotacao-VIA-VAREJO/semanas
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No mês de setembro, o cenário internacional ganhou notoriedade na Bolsa brasileira, tendo em vista que os
assuntos relacionados às reformas propostas pelo Governo não apresentaram avanços relevantes. Assim como a
maioria índices internacionais, o Ibovespa fechou o mês com alta, amparado pela expectativa de acordo
comercial entre Estados Unidos e China.

Para outubro, acreditamos que o movimento comprador observado anteriormente deva continuar, dessa vez
sustentado pelas tramitações previdenciárias previstas para o início do mês. Além disso, falas menos agressivas
tanto dos Estados Unidos quanto da China podem sinalizar a proximidade de um acordo em relação à guerra
comercial. Dessa forma, selecionamos ativos que já apresentam uma tendência de alta consolidada além de
ações que tendem a performar melhor que o Ibovespa ao longo deste mês.

 EQTL3 R$  100,64 R$  102,65

Entrada Entrada máx.

      IRBR3 R$  38,00 R$  38,76

RAIL3 R$  24,57 R$  25,06

SUZB3 R$  33,65 R$  34,32

VVAR3 R$  7,95 R$  8,11
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Carteira mensal.
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A carteira mensal protegida tem como objetivo oferecer aos investidores uma modalidade com limite de perda, 
evitando as fortes oscilações que podem ocorrer no curto espaço de tempo. Nesse formato, sugerimos em todos os 
ativos que compõem a carteira preço de stop e objetivo, os quais devem ser seguidos pelos investidores que 
desejam realizar os lucros mensais e limitar os prejuízos

-11,41 % 13,02 %

 EQTL3 R$  100,64 R$  102,65 R$ 111,15 R$  90,35 -10,22% 10,44 %

Entrada Entrada máx. Objetivo Stop Risco máx.*
Potencial
de ganho

      IRBR3 R$  38,00 R$  38,76 R$  43,05 R$  33,60 -11,58 % 13,29 %

RAIL3 R$  24,57 R$  25,06 R$  27,15 R$  22,49 -8,47 % 10,50 %

SUZB3 R$  33,65 R$  34,32 R$  37,69 R$  30,19 -10,28% 12,01 %

VVAR3 R$  7,95 R$  8,11 R$  9,45 R$  6,64 -16,48 % 18,87 %

* O cálculo de risco máximo leva em consideração o valor de stop recomendado, cabendo o investidor a execução do mesmo diante das 
circunstâncias de mercado. Os percentuais de risco máximo e potencial de ganho são apenas informativos. 

SET OUT NOV DEZ
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Carteira mensal protegida.
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SET OUT
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Resultado carteira mensal.
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#1. A Empresa mostra evolução dos preços desde o final de 2018, fazendo uma
tendência de alta e indicando a consolidação do movimento. O fluxo comprador
sempre se mostra mais forte depois de um rompimento de resistência dos preços.

 

Por que você deve comprar Equatorial?

#2. Por conta dos contratos de concessão, a Companhia tem maior previsibilidade da
receita no longo prazo e, com o cenário internacional trazendo um viés mais pessimista
para os mercados emergentes, os preços de Equatorial tendem a ser mais resilientes às
quedas de curto prazo.

#3. Com a retomada do crescimento econômico do país, a Empresa se beneficia com
seu monopólio nos estados do Maranhão, Pará e Piauí, região que demonstra maior
potencial de crescimento, levando em consideração o espaço de evolução de estados
do sudeste.
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Por que você deve comprar IRB Brasil?

#1. Trimestre a trimestre a IRB Brasil (IRBR3) tem conseguido superar as expectativas
do mercado demonstrando solidez em seus resultados, além de se manter líder no
setor de resseguros.

#2. A Empresa, que já tinha boa liquidez, recentemente realizou o desdobramento de
suas ações, que agora negociam no patamar de R$37,00, estimulando a atração de
novos investidores.

#3. Os preços vêm sendo negociados em patamares cada vez mais altos desde o final
do mês de julho, quando o papel sofreu um leve recuo. O rompimento da resistência
na região R$38,00 pode impulsionar o movimento comprador que já observamos no
ativo.
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Por que você deve comprar Rumo?

#1. A Rumo (RAIL3) já mostra uma boa valorização e os preços vêm sendo negociados
acima da média desde o início do mês de setembro.

#2. O rompimento da região de R$24,00 demonstra que o movimento de alta
observado anteriormente pode continuar no mês de outubro.

#3. Recentemente a Empresa adquiriu a concessão de parte da Ferrovia Norte-Sul,
expandindo sua cobertura também para o estado de Goiás, um dos principais
produtores de grãos do país..
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Por que você deve comprar Suzano?

#1. As ações apresentaram forte desvalorização em decorrência da queda do preço da
celulose no mercado internacional. Entretanto, no segundo trimestre de 2019,
observamos um cenário de recuperação dessa commodity, o que impacta
positivamente os preços da Suzano.

#2. Acreditamos que a queda observada recentemente foi exagerada. Com o
rompimento da região de R$34,50, podemos notar uma retomada do movimento
comprador.

#3. Parte relevante das receitas da Suzano advém das exportações, fazendo com que a
Empresa não seja tão dependente assim do progresso da economia brasileira.
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Por que você deve comprar Via Varejo?

#1. A Via Varejo (VVAR3) tem valorizado vertiginosamente desde a última divulgação
de balanços. Avaliamos como positiva a mudança de controle, visto que as atividades
de varejo alimentar e de eletrodomésticos possuíam pouca sinergia.

#2. Recentemente observamos que as ações da Companhia sofrem uma forte queda
em decorrência de um cenário de maior competição no mercado de atuação do varejo.
Entretanto notamos uma recuperação dos preços quando o ativo conseguiu vencer a
região de R$7,80, indicando que a força compradora pode prevalecer.
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Disclaimer.


