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Nosso objetivo é superar o 
Ibovespa com a recomendaçao 
de 10 ativos, com peso individual 
de 10%. Para efeito de cálculo de 

Carteira mensal 
de  análise gráfica 
Janeiro 2020

EMPRESA CÓDIGO
FECHAMENTO 30/12/19

R$ AÇÃO
  PESO

BANCO ITAÚ ITUB4  R$ 37,10 10%

PETROBRAS PETR4  R$ 30,18 10%

MINERVA BEEF3  R$ 12,84 10%

TRISUL TRIS3  R$ 15,30 10%

PARANAPANEMA PMAM3  R$ 29,09 10%

COGNA COGN3  R$ 11,43 10%

IHPARDINI PARD3  R$ 27,22 10%

B2W BTOW3  R$ 62,86 10%

BANCO INTER BIDI4  R$ 15,68 10%

ELETROBRAS ELET3  R$ 37,80 10%

DEZ/18 JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 MAI/19 JUN/19 JUL/19 AGO/19 SET/19 OUT/19 NOV/19 DEZ/19
ACUMULADO

DESDE O INÍCIO

CARTEIRA 2,74% 13,73% -2,39% -2,76% 1,75% 1,99% 5,86% 6,84% 3,42% 4,01% -0,47% 0,27% 13,76% 59,03%

IBOVESPA -1,81% 10,82% -1,86% -0,18% 0,98% 0,70% 4,06% 0,84% -0,67% 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% 29,20%

DIFERENÇA 4,55% 2,91% -0,54% -2,58% 0,77% 1,28% 1,80% 6,00% 4,07% 0,44% -2,83% -0,68% 6,91% 29,83%

Desempenho histórico

JANEIRO

rentabilidade o preço de entrada 
no ativo será considerado a partir 
do preço de fechamento do último 
dia do mês anterior, e o de saída o 

preço de fechamento do último dia 
do mês vigente, vale ressaltar que 
não haverá stop gain ou stop loss 
para os ativos indicados.
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Rentabilidade acumulada

Desempenho Dezembro 2019

>Carteira mensal 
de  análise gráfica 
Janeiro 2020

29,17%

19,75%
16,76% 16,07%

11,57% 11,51% 10,72% 10,48%

6,84%
4,76%

SLCE3 EZTC3 NTCO3 LIGT3 BTOW3 COGN3 RENT3 BBAS3 RAIL3 PETR4

6,85%

13,76%

Ibovespa Necton
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DISCLAIMER
Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC (“Necton”), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, 

não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua distribuição tem caráter 

informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, 

mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a 

partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necton garantia de exatidão das informações 

prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, 

opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório 

não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável 

por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos 

elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução 

CVM n0 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e 

recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e 

autônoma, inclusive em relação à Necton.

A remuneração dos analistas está, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações 

financeiras realizadas pela Necton Investimentos S.A CVMC. Além disso, o analista certifica que nenhuma parte de sua remuneração 

foi, é ou será direta ou indiretamente relacionada com as recomendações ou opiniões específicas expressas neste relatório.

> Atendimeto
0800 770 9936

atendimento@necton.com.br

> Ouvidoria
0800 72 77 764

ouvidoria@necton.com.br


