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Carteira sugerida de investimentos em Brazilian Depositary Receipts, 
BDR´s – recibos de ações estrangeiras ou certificados de depósitos, 
emitidos no Brasil, em moeda local (reais), que representam ações do 
exterior. A compra é feita via B3 (bolsa de valores) por intermédio de uma 
instituição nacional nomeada de depositária, que efetiva a compra das 
ações de referencia a partir de uma empresa custodiante no exterior.  
 
Entendemos que a disponibilização de negociações de BDR´s na B3  
contece em momento oportuno, permitindo que o investidor pessoa física 
(varejo) e não apenas o qualificado tenha acesso de maneira simples a 
estes títulos. 
 
Destacamos como vantagens: a oportunidade de investir em companhias 
estrangeiras sem a necessidade de abertura de conta no exterior e a 
burocracia para o pagamento de taxas e variações cambiais, elevando a 
possibilidade de diversificação de ativos, pulverizando possíveis impactos 
políticos regionais, de maneira a reduzir o risco sistêmico, além da 
exposição indireta a diferentes setores e moedas estrangeiras. 
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META PLATFORMS INC-CLASS A 
Companhia do segmento de tecnologia, comunicação e compartilhamento 
de dados, sendo líder no nicho de redes sociais, com o Facebook, tem mais 
de 2 bilhões de usuários ativos além de contar em seu portfólio com o 
Instagram, WhatsApp, e Facebook Messenger. A remuneração da 
companhia se da através de seus anúncios, propagandas e 
impulsionamento de posts ou páginas/lojas de diferentes nichos de 
mercado, garantindo-lhe uma vantagem competitiva. 
 
Graficamente segue pressionado, mas com chance de fundo duplo e 
divergência de estocástico de semanal para trabalhar, ganha tração a partir 
dos 39,43 com alvos para buscar em região de médias nos 43,38 e 44,84 
antes de engatar rali de recuperação.  
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A SALESFORCE.COM é a líder de mercado na área de gestão de 
relacionamento com clientes. É uma plataforma business to business, isto 
é, a empresa trabalha ajudando outras companhias a melhorarem seus 
serviços. 
Seus serviços incluem: engajamento de clientes com marketing, melhora 
no desempenho de vendas e aceleração do crescimento da empresa, 
rápido lançamento e ganho de escala no e-commerce, serviço ao 
consumidor e digitalização da companhia. 
A empresa começou em 1999 em San Francisco e hoje já ajudou mais de 
1500 companhias inclusive algumas grandes marcas como: Unilever; 
BBVA; HUMU; Brunello Cucinelli; T mobile; RED. 
 
Graficamente, papel com chance de montra fundo a partir da superação de 
média de 200 pregões de semanal na região dos 42,06 com alvo para 
buscar nos 49,65.  
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VISA INC-CLASS A SHARES 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited fabrica e vende 
circuitos integrados e semicondutores. Também oferece atendimento ao 
cliente, gerenciamento de contas e serviços de engenharia. A empresa 
atende clientes nos segmentos de computadores, comunicações, 
consumidor, industrial e padrão na América do Norte, Europa, Japão, China 
e Coréia do Sul. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 
foi fundada em 1987 e está sediada em HsinChu, Taiwan. 
 
Graficamente, ativo vem de realização e distanciou de MM21 nos 68,96 de 
semanal, sugere repique a partir dos 59,54 com alvo nos 69,77 e 80,98.  
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ALPHABET INC é uma holding criada em 2015 para administrar todos os 
serviços relacionados ao Google. Entre as subsidiárias então: Google, 
Android, YouTube, Calico, Waymo, Google X  e Deep Mind. 
De acordo com os fundadores, Larry Page e Sergey Brin a Alphabet 
nasceu para melhorar o gerenciamento das empresas. Trazendo 
independência para os negócios e favorecendo autonomia para 
desenvolvimento de seus produtos. Isto é, a empresa mãe não é 
responsável pela criação de produtos ou serviços, tem o objetivo apenas de 
dirigir as cias que compõem a holding. 
 
Graficamente, ativo testa região de MM21 de mensal nos 82,00 que 
sugere defesa, voltando acima dos 81,10 libera repique com alvo para 
buscar nos 90,00 e 94,20.  
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DIAMONDBACK ENERGY INC 
Diamondback é uma companhia focada na aquisição, desenvolvimento e 
exploração de petróleo e gás natural onshore sediada em Midland, Texas. 
As reservas em que atuam estão localizadas na Bacia de Permian no oeste 
do Texas. Suas atividades são focadas principalmente na exploração 
horizontal de múltiplos campos em particular nas formações Clearfork, 
Spraberry, Wolfcamp, Cline, Strawn e Atoka. 
 
Graficamente, mantém o viés de alta, mas operando em consolidação e 
fazendo retração em região de MM21 de semanal nos 320,00, ponto que 
poderá dar nova oportunidade antes de buscar alvo nos 361,05.  
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É uma multinacional americana de serviços financeiros fundada em 1958. 
A empresa conecta consumidores, empresas, instituições financeiras e 
governos em mais de 200 países e territórios por meio de uma moeda 
digital através da VisaNet, uma das redes mundiais de tratamento mais 
avançados capazes de lidar com mais de 10 mil transações por segundo.  
A companhia não emite cartões nem concede crédito, mas oferece às 
instituições financeiras uma bandeira de cartão de crédito e débito. Assim 
tem operações na América do Norte, central e do sul, Europa Central e 
Oriental, África e Oriente Médio. 
 
Graficamente, o ativo fez defesa importante de suporte na região dos 
47,50 e segue com chance de rali de recuperação em busca dos 56,64 e 
64,13. 
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MICROSOFT CORP 
A Microsoft Corporation desenvolve, licencia, oferece software (Windows), 
serviços, dispositivos e soluções em todo o mundo. Seu segmento de 
Produtividade e Processos de Negócios oferece o Pacote Office, Exchange, 
SharePoint, Microsoft Teams, Segurança e Conformidade do Office 365 e 
Skype para Negócios. Também conta com Skype, Outlook.com, OneDrive, 
LinkedIn; Dynamics 365. 
 
Graficamente, o papel vai fazendo retração de MM21 de mensal nos 58,30 
e sugere repique, alvos para buscar nos 69,20 e 81,50 a partir dos 60,90.  
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A Micron Technology, Inc. projeta, fabrica e vende produtos de memória e 
armazenamento em todo o mundo. A empresa oferece produtos de 
memória para os mercados de servidores em nuvem, corporativos, clientes, 
gráficos e redes, bem como para smartphones e outros mercados de 
dispositivos móveis; SSDs e soluções em nível de componente para os 
mercados de armazenamento corporativo e em nuvem, cliente e 
consumidor; outros produtos de armazenamento discreto em componentes 
e wafers; e produtos de memória e armazenamento para os mercados 
automotivo, industrial e de consumo.  
 
Graficamente, ativo mantém correção e distancia de MM21 de semanal 
nos 396,76 deixando possibilidade de repique em busca de proximidade 
de região, após retração do movimento comprador, alvos em 407,65 e 
447,04.  
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ENEL AMERICAS SA 
É uma das maiores companhias de energia elétrica da America Latina em 
termos de capacidade instalada, totalizando 11,3 MW e com mais de 25 
milhões de consumidores. 
Junto com suas subsidiárias atuam nas três principais áreas do setor de 
energia, transmissão, geração e distribuição em diversos países: Argentina, 
Brazil, Colombia, Peru. 
 
Graficamente falando, ativo vem de forte pressão vendedora, mas busca 
defesa de suporte dos 25,50, podendo engatar repique em busca de 
distorção de MM21 nos 29,38 de semanal, antes de ganhar tração em 
busca dos 31,60.  
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NXP é uma companhia produtora de semicondutores com um grande 
portfólio que atende os mercados automobilístico, industrial, internet das 
coisas, smartphones, comunicação e infraestrutura. Sediada na Holanda a 
empresa possui operações na China, EUA, Singapura e Alemanha. 
 
Graficamente, ativo mantém tendência de alta de mensal e caminha para 
retração do movimento comprador, com possibilidade de repique a partir 
dos 434,50 com alvo para buscar nos 500,00.  
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No mês anterior tivemos um desempenho melhor que do índice BDRX, com rentabilidade de -4,46% contra -7,93% do índice. 
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https://www.facebook.com/mycapinvestimentos
https://twitter.com/mycapinvest
https://www.youtube.com/channel/UC2j6a_METC5GvcdAHs7LSJw
https://www.instagram.com/mycapinvestimentos/
https://www.linkedin.com/company/40883652/admin/
https://www.mycap.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC2j6a_METC5GvcdAHs7LSJw

