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RADAR DA SEMANA 
§ Na última sexta-feira o S&P 500, um dos principais índices das bolsas dos EUA formado pelas 500 maiores ações,

atingiu o 2º patamar mais alto da história após a divulgação do relatório de emprego (payroll). O número veio

mais fraco que o esperado, apontando criação de 559 mil postos de trabalho quando a média das expectativas girava

em torno dos 700 mil, o que alimentou as perspectivas de manutenção de estímulos monetários por mais tempo.

§ Vale lembrar que a criação de emprego abaixo do esperado pode contribuir para a discussão de aumento de preços

que permanece no radar. Essa semana serão divulgados os dado de inflação (CPI e PPI) de maio da China na
terça e a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA na quinta-feira.

§ Na China foram divulgados nessa segunda-feira os dados de importação e exportação, que seguem
apresentando crescimento, mas vieram abaixo do espero pelas analistas.

§ No Brasil a agenda está cheia. Também será divulgado dado de inflação com o IPCA de maio na quarta-feira,
mesmo dia das vendas no varejo de abril. Apesar desse dado refletir o retrovisor, pode trazer alguma sinalização de

como será o 2º semestre do setor de varejo.

MOVES EM DESTAQUE 
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§ Apesar do fortalecimento contínuo que as bolsas internacionais vem apresentando, a semana começa de lado
ainda digerindo o dado de criação de emprego nos EUA e o número de exportação da China, ambos abaixo
das expectativas. As relações comerciais de compra e venda da China com outros países é um dado importante para

entender o quão acelerada as economias estão retomando, dada a importância dos produtos chineses para o globo.

§ O Ibovespa, que engatou uma sequencia de 7 altas consecutivas conquistando novos recordes a cada dia e
que fizeram com que o índice ultrapassasse pela 1ª vez os 130 mil pontos, segue impulsionado pela
perspectiva otimista da retomada da economia doméstica. Esse perspectiva positiva fica ainda mais evidente

quando vemos o momento de valorização recente das ações de companhias aéreas. Adicionalmente, a diminuição de

riscos locais, e o ciclo favorável de commodities que impulsiona a economia Brasileira, contribuem para boas

oportunidades de investimentos que devem continuar a atrair os estrangeiros.

§ A curva de juros do Brasil começou a semana em alta moderada, respondendo a expectativa de inflação divulgada no

relatório Focus dessa segunda-feira, que segue reforçando que o crescimento da economia deve vir acompanhado de

um aumento da inflação. O dado do IPCA a ser divulgado pode trazer algum impacto na curva de juros.

• O otimismo com a economia local, combinado com a alta dos juros, seguem fortalecendo o real (R$) frente ao
dólar que chegou ao menor patamar do ano, com a mínima da segunda-feira próxima dos R$5,03.

• As commodities começaram a semana em baixa, reagindo aos dados de exportação chineses abaixo do esperado,

que mostram uma desaceleração da atividade das grandes economias. Vale destacar que apesar da baixa tanto o
petróleo, quanto o minério de ferro seguem em patamares historicamente altos.
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OPORTUNIDADE Fundamentos + Gráfico

Hypera testou o suporte dinâmico da média móvel de 21 períodos na segunda-

feira (07) e já desponta para cima da média mais curta de 9 períodos dando

sequencia a tendência de alta do curto e médio prazo. Outro fato que chama a

atenção são os volumes dos dias de valorização que foram superiores aos

demais dias corroborando a pressão de alta no ativo. O papel testa agora a região

de topo da última semana e ultrapassando os R$ 37,53 como resistência deve dar

uma nova guinada para patamares próximos da projeção de Fibonacci e de

resistência psicológica dos R$ 40,00.

A Hypera, antiga Hypermarcas, iniciou suas atividades como uma empresa de bens de consumo com uma ampla diversidade

de produtos, desde higiênicos até alimentícios e farmacêuticos. Em 2017 a empresa foi reestruturada e passou a focar em

medicamentos, atendendo ao mercado de varejo nas seguintes categorias: OTC (medicamentos que não precisam de

prescrição), RX (medicamentos que precisam de receita), Genéricos e Dermatológicos. O grupo é dono de marcar fortes e

reconhecidas no mercado, como: Doril, Buscopam, Neosaldina, Engov, Gelol, entre outras.

O setor farmacêutico vem apresentando rápido crescimento, se beneficiando da tese de envelhecimento da população

brasileira e de um momento pandêmico em que medicamentos e cuidados com a saúde ganham força. Dentre as empresas

do setor, vemos que a Hypera vem aumentando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimentos, o que deve

amadurecer gradualmente o lançamento de produtos trazendo mais inovação. Dessa forma, a empresa está posicionando

para capturar os potenciais ganhos do setor.
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Hypera (HYPE3)

Entrada: R$ 37,54

Parcial: R$ 39,49 (+5,17%)

Alvo: R$ 41,99 (+11,84%)

Stop: R$ 35,51 (-5,42%)
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Recomendações em aberto

Recomendações encerradas

Atualização!
A operação da última semana em Santos brasil abriu na última segunda-feira (31) e já chegou ao nosso ganho de

+5,25% no patamar de realização parcial! O stop do restante do trade já está no preço de entrada.

Vale frisar também que a operação da última semana em AGRO3 também teve início e obtenção da realização

parcial com ganho de +4,10%!

Fora essas operações e a desse relatório de hoje não temos nenhum outro trade.
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DISCLAIMER - Analista: Pietra Guerra – CNPI-T: 2531 e Analista: Filipe GS Fradinho – CNPI-T: 2145

Este relatório de análise foi elaborado pela Clear Corretora, uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP”) de acordo com todas as exigências na Resolução
CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer
tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua
divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Clear não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este
relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s)
deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente,
inclusive em relação à Clear e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s)
remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Clear. O analista responsável
pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no
relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da Clear estão obrigados ao cumprimento de todas as
regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo
XP. O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da Clear. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os
tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu
perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos
anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste
material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede
de relacionamento da Clear, podendo também ser divulgado no site da Clear. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Clear. A Ouvidoria da Clear tem a missão de servir de canal de contato sempre que
os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771
5454. SAC. 0800 774 0402. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Clear:
https://www.clear.com.br/site/custos A Clear se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da
utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é
executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como
informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os
melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macro econômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos
Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O
investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Clear. Ação é uma fração
do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia
conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado,
o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em
significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente
neste tipo de produto.
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