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Ibovespa:

No início do mês de outubro vimos o Ibovespa dar indícios de uma possível

reversão, isso foi observado depois do ativo encontrar fundo na região dos

107 mil pontos final em setembro, começar uma correção e encontrar novo

fundo nos 110 mil pontos.

Boa parte do mês os preços permaneceram entre as regiões de 110 mil e 114

mil pontos. Porém, na penúltima semana de outubro o cenário vendedor

ganhou mais ímpeto, chegando a jogar o Ibovespa para baixo dos 103 mil

pontos.

Entre os índices de ações, três deles tiveram um desempenho pior sendo

eles: Índice SMLL com queda de 12,53%, o IMOB que caiu 12,21% e o ICON

registrando -9,73% no mês.

No mês de novembro a temporada de balanço pode aquecer o mercado e

corrigir partes dos preços, mas acreditamos que a tendência de queda do

Ibovespa observada desde junho pode permanecer.

Carteira Mensal.
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Aconteceu no Brasil:

Novo patamar da SELIC: 7,75% a.a. e contando…

Diante da aceleração do processo inflacionário no país o COPOM elevou a

taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual e a expectativa é que já na

próxima reunião a SELIC alcance o patamar de 9,25%. O cenário

inflacionário e a expectativa de deterioração do quadro fiscal no País, com a

possibilidade de mudança no Teto de Gastos foram a base para a decisão

da autarquia, e a realidade de juros de dois dígitos se aproxima cada vez

mais.

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado o

farol para o PIB, veio em linha com a expectativa do mercado. No entanto a

taxa de desemprego conseguiu recuar no período e o Índice de Confiança

do Consumidor interrompeu os dois meses de queda seguido, apresentando

alta de 1 ponto.

Carteira Mensal.
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Aconteceu lá fora:

No contexto externo, continuamos tendo a inflação como principal fator de

risco analisado pelos investidores. O processo de reabertura e avanço nas

vacinações vem trazendo uma recuperação no consumo e elevação na

demanda.

Entretanto, problemas na cadeia de produção e escassez da oferta de

algumas das principais commodities energéticas causam um descompasso

entre consumo (mais elevado) e produção (reduzida), elevando

sistematicamente os preços ao redor do globo.

Na China a divulgação do PIB abaixo das expectativas chamou atenção dos

investidores. Esses dados econômicos mais fracos na gigante asiático são

importantes de serem acompanhados visto a forte relação comercial com o

Brasil.

Carteira Mensal.
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BEEF3

Ver análise

BLAU3

Ver análise

GOGL34

Ver análise

JPMC34

Ver análise

SULA11

Ver análise

Carteira Mensal.
O objetivo da Carteira Mensal é superar o Ibovespa no mês. Os investimentos sugeridos são reavaliados e

remanejados no primeiro dia útil do mês, e a carteira é composta por 5 ativos. 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 de Análise da Toro Investimentos.

https://app.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/BEEF3
https://app.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/BLAU3
https://app.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/GOGL34
https://app.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/JPMC34
https://app.toroinvestimentos.com.br/bolsa/analise/SULA11
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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

15,00% -13,00%

BEEF3 R$ 9,84 R$ 10,04 R$ 11,32 R$ 8,56 15% -13%

Entrada Entrada máx. Objetivo Stop
Potencial
de ganho

Risco max*

BLAU3 R$ 38,50 R$ 39,27 R$ 46,20 R$ 31,96 20% -17%

GOGL34 R$ 111,57 R$ 113,80 R$  126,07 R$ 98,18 13% -12%

JPMC34 R$ 96,96 R$ 98,90 R$ 108,60 R$ 86,29 12% -11%

SULA11 R$ 26,16 R$ 26,68 R$ 30,08 R$ 23,02 15% -12%

* 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. 

Carteira Mensal.
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SET OUT
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2
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1
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2

1

-4,28 %

Resultados da Carteira Mensal Livre.
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Resultados da Carteira Mensal Protegida.
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Histórico de Resultados.
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Frigorífico. 

Entre as poucas ações que fecharam em alta no mês de 

outubro, algumas companhias do setor de frigoríficos 

conseguiram fugir do vermelho. Os resultados 

apresentados de algumas delas conseguiu surpreender 

o mercado e imediatamente puxar o fluxo comprador 

do setor como um todo. Para o mês de novembro 

selecionamos Minerva (BEEF3) que vai apresentar seus 

resultados dos 3T21 no dia 04 de novembro. Se 

conseguir seguir os seus pares, a companhia pode 

entregar bons números e destravar preço de suas ações 

ao longo do mês.

Por que comprar Minerva?
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Farmacêutica.

A Blau Farmacêutica (BLAU3) atua na fabricação de 

medicamentos próprios para diversas classes terapêuticas, 

buscando atuar no desenvolvimento de novos produtos, 

possibilitando o crescimento futuro da companhia. Ela  ainda 

detém posição de liderança nacional no segmento institucional 

de medicamentos de alta complexidade e se favorece de uma 

elevada barreira de entrada neste aspecto, considerando 

tanto questões regulatórias, quanto particularidades 

relacionadas à produção. As ações da BLAU3 tiveram sua 

estreia na B3 no final do mês de abril e desde então temos 

observado uma importante evolução em seus preços. Até o 

mês de julho. Em meados de setembro em diante as ações da 

farmacêutica sofreram um forte desconto em decorrência do 

cenário econômico nacional,  jogando o preço de suas ações 

para baixo da sua estreia na Bolsa. Todavia acreditamos que 

esse cenário de queda começa a chegar ao fim, e um 

movimento de correção pode acontecer em novembro.

Por que comprar Blau Farmacêutica?
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Tecnologia.

A Alphabet Inc. é uma holding criada em 2015 para administrar 

todos os serviços relacionados ao Google. Além do próprio 

Google, o Conglomerado inclui subsidiárias como a Calico, Google 

Capital, Google Ventures, Google X e Nest Labs. Através delas, o 

Grupo atua em vários setores, incluindo tecnologia, ciências da 

vida, capital de investimento e pesquisa. Como os negócios são 

independentes, o objetivo é que as divisões tenham autonomia 

para o desenvolvimento de produtos, diferenciando os resultados 

de cada unidade. A maior subsidiária da Alphabet é o Google, que 

foi fundado em 1998, como uma ferramenta de buscas, que se 

tornou popular entre os internautas e passou a adquirir outras 

companhias. Em poucos anos, o Google lançou redes sociais, 

navegador web, publicidade online, serviços de e-mail, mapas etc. 

A Empresa gera a maior parte de suas receitas através de 

publicidade em suas plataformas google.com, youtube, etc e 

recentemente divulgou bons resultados referentes ao 3T21, 

levando o papel a fazer novas máximas históricas.

Por que comprar Google?
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Financeiro. 

O JP Morgan Chase é uma das maiores instituições 

financeiras do mundo, com trilhões de dólares em ativos. 

O banco possui atuação global em diversos segmentos 

como investment banking, commercial banking, serviços 

financeiros e asset management. Com uma excelente 

reputação e grande eficiência, o Banco é destaque entre 

seus pares e apresentou bons resultados nos últimos 

trimestres, capturando o boom de fusões & aquisições e 

de operações de emissão de dívida e IPOs, por exemplo. 

Acreditamos que o JP Morgan deve continuar 

performando bem nos próximos meses e está bem 

posicionado para o possível início do Tapering.

Por que comprar JP Morgan Chase?
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Seguradora.

No mês de setembro buscamos exposição no setor de 

serviços financeiros, em especial o setor de seguros, 

através das ações da BB Seguridade (BBSE3). Essa 

decisão se mostrou vencedora tendo em vista que as 

ações da companhia subiram 10,73% no mês. Para este 

mês vamos manter nossa diversificação no setor, dessa 

vez com as ações da SulAmérica (SULA11).  Vale 

destacar que as seguradoras se beneficiam pela 

elevação de juros, tendo em vista que parte dos 

resultados financeiros da companhia vem dos 

rendimentos do caixa e das aplicações financeiras em 

renda fixa atrelada ao CDI. Com a SELIC no patamar de 

7,75% e contando, essa linha de receita das 

companhias deve continuar se beneficiando. 

Por que comprar SulAmérica?
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Disclaimer.

1. Este relatório foi elaborado pela Toro Investimentos S/A e tem como único objetivo fornecer informações para auxiliar a tomada de decisão do

investidor. Este relatório não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento

financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. 2. Os instrumentos financeiros discutidos neste

relatório podem não ser adequados para todos os investidores. 3. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação

financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. 4. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada por

cada investidor, levando em consideração os vários riscos, tarifas e comissões. 5. As informações utilizadas na consecução deste relatório são

consideradas confiáveis e são obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. Não se oferece nenhuma segurança ou garantia, seja de forma

expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. 6. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode

apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir, podendo, dependendo das características da operação, implicar em perdas

de valor até superior ao capital investido. 7. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou

garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos futuros. 8. O investimento em renda variável é considerado de alto

risco, podendo ocasionar perdas, inclusive, superiores ao montante de capital alocado. 9. O prejuízo potencial apresentado é meramente indicativo

e o prejuízo efetivamente decorrente das operações realizadas pode ser substancialmente distinto da estimativa. 10. Os preços e disponibilidades

dos instrumentos financeiros são meramente indicativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio. 11. O investidor que utiliza este relatório em seu

processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar. 12. Este

relatório não poderá ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da Toro

Investimentos S/A. 13. Todo o conteúdo deste relatório de análise reflete única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis

por sua elaboração e foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à Toro Investimentos S/A, sendo certo que não houve qualquer

imposição quanto às conclusões nele manifestadas. 14. Para fins do disposto no Art. 20 da Resolução CVM n° 20, de 25 de Fevereiro de 2021, o

analista credenciado responsável pelos relatórios de análise emitidos pela Toro Investimentos S/A, salvo quando o contrário for indicado, é o Sr.

Rafael Panonko Pereira Caldas, salvo indicação em contrário. 15. Não há situações de conflito de interesses que possam impactar na

imparcialidade deste relatório e a Toro Investimentos S/A adotará todas as medidas cabíveis para coibir qualquer potencial conflito de interesses

que possa impactar a imparcialidade deste relatório bem como para comunicá-lo de forma clara e expressa, nos termos de sua Política e

Procedimentos para a Atividade de Análise de Valores Mobiliários disponibilizada na rede mundial de computadores e conforme previsto pela

legislação vigente. 16. Na forma do Art. 22 da Resolução CVM n° 20, de 25 de Fevereiro de 2021, a Toro Investimentos declara que a Toro

Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade ligada, pode estar envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores

mobiliários objeto deste Relatório de Análise. 17. Este relatório envolve conceitos de análise técnica e fundamentalista e foi elaborado por analistas

devidamente credenciados, nos termos da Resolução CVM n° 20, de 25 de fevereiro de 2021. Foram utilizados conceitos considerados claros e

objetivos, diferenciando fatos de expectativas. Entretanto, caso subsista qualquer dúvida, o leitor deste relatório pode endereçá-la a

ajuda@toroinvestimentos.com.br para que seja oportunamente dirimida. 18. Os leitores deste relatório devem estar cientes e de acordo com os

termos de uso da Toro Investimentos, com os quais concordaram ao se cadastrar e que podem ser acessados a qualquer tempo dentro da área

logada do cliente na plataforma na área “Minha conta” em “Contratos assinados”, especialmente no que concerne à natureza de obrigação de

meio e não de fim do serviço prestado através deste relatório. 19. Conforme disposto no Art. 12°, §2° do Código de Conduta da APIMEC, as

análises que fundamentam as recomendações enviadas através da Toro Investimentos S/A podem ser acessadas clicando em "Análises". 20.

Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar

adversamente seu preço, valor ou rentabilidade. 21. O resultado calculado para as recomendações de Longo Prazo é individualizado por

modalidade de carteira. Seu cômputo considera a alocação percentual do início do período de existência da carteira e, a partir de então, é

calculado pela substituição de posições. A rentabilidade calculada não admite situações de alavancagem (fator limite 1,0x do capital teórico), é

calculada por capitalização composta e é bruta de impostos e de taxas e é meramente indicativa. Recomendamos a avaliação de resultados de

investimentos de renda variável em períodos de, no mínimo, 12 meses. Todas as informações referentes às recomendações enviadas encontram-

se salvas e à disposição do investidor dentro da plataforma Toro Investimentos e mediante solicitação. 22. Nas operações envolvendo contratos

futuros, é considerado o fator aplicável conforme itens acima sobre o valor total do contrato. Ou seja, não é considerado o potencial de

alavancagem possibilitado pelo mecanismo de margens de garantia e nem o risco decorrente deste potencial de alavancagem. 23. As

informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem- se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.


