LONG & SHORT
29/05/2019

OPERAÇÃO

AÇÃO

COMPRA

RAZÃO*

MULT3
0,5412

ENTRADA
VENDA

LREN3

GRÁFICO DO DESVIO PADRÃO

HISTÓRICO DAS RECOMENDAÇÕES
ATIVO
EZTC3xLREN3
MULT3xLREN3
BBAS3xIGTA3
EZTC3xLREN3
BBDC3xEQTL3
BRMLXLREN3
CYRE3xBBDC4
EZTC3xLREN3
ELET6xBBDC3
BRML3xLREN3

PREÇO
0,50060
1,80790
1,98710
0,50280
0,37230
0,28990
2,06180
0,50530
1,08360
0,28870

Estatísticas das Operações
Número de Calls
Certos
Errados
% Acertos
Maior Rentabilidade
Menor Rentabilidade
Rentabilidade Total %

10
8
2
80%
7,38%
-8,30%
30,27%

PREÇO SAÍDA
0,4591
1,8972
2,0972
0,5201
0,3623
0,2972
2,1084
0,5223
1,1168
0,2925

RETORNO DA
-8,30%
4,94%
5,54%
6,49%
-6,80%
6,25%
4,17%
7,38%
6,68%
3,91%

DATA INICIAL
27/05/2019
21/05/2019
16/05/2019
15/05/2019
10/05/2019
08/05/2019
07/05/2019
03/05/2019
02/05/2019
30/04/2019

DATA FINAL
29/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
16/05/2019
15/05/2019
09/05/2019
08/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
02/05/2019

A razão é o preço da ação comprada dividido pela ação vendida.
As quantidades estão definidas para uma margem aproximada de R$:
14.539,00. Quantidades conforme proporção abaixo:
Conforme a analise da estratégia, seguir as seguintes proporções para
entrada: COMPRAR a quantidade de 1.000 - MULT3, Vender a
quantidade de 800 - LREN3.

DISCLAIMER:
Este relatório foi elaborado com único propósito de fornecer informações aos destinatários, não se
constituindo, em nenhuma hipótese, uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer
instrumento financeiro ou valores mobiliários em qualquer jurisdição. O analista não garante, seja de
forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão das informações.
Informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua divulgação e foram
obtidas de fontes públicas, em princípio, fidedignas e de boa-fé. As opiniões contidas neste relatório de
análise são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso
prévio. 2. Victor Benndorf Silva, analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório,
em conformidade ao artigo 17, na Instrução CVM no 483/10, declara que: é credenciado pela APIMEC
e suas recomendações refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal e que foram elaboradas
de forma independente. Não está em qualquer situação que possa afetar a imparcialidade do relatório
ou que configure ou possa configurar conflito de interesses. Sua remuneração é fixa e não está,
diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de
quaisquer valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise neste relatório. 3. Os
instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os
investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira
ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira
independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de
investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou
valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de
resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste
relatório em relação a desempenhos futuros. O analista (Victor Benndorf Silva) se exime de
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
deste relatório ou seu conteúdo. 4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento.

