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Nos EUA,  os índices fecharam em alta
impulsionados pelos dados de pedidos de
auxílio-desemprego. As requisições do
benefício caíram abaixo de 500 mil pela
primeira vez desde o início da pandemia.
Na semana encerrada em 1 de maio
foram 498 mil pedidos, contra uma
projeção de 527 mil.

Na Ásia, as bolsas tiveram desempenhos
variados entre si nesta quinta, com
investidores aguardando a divulgação de
dados sobre desemprego nos EUA.

No cenário político, após os depoimentos
dos dois primeiros ministros da Saúde do
governo do presidente Jair Bolsonaro, a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia recebeu nesta quinta o atual
titular da pasta, Marcelo Queiroga, e o
diretor-presidente da Agência de Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio
Barra Torres.

Por aqui, o Ibovespa fechou em leve alta  
com a forte valorização dos papéis da
Vale (VALE3) com ganhos de 3,92% que
foi impulsionado pela alta do minério de
ferro no dia de hoje.

O aumento no preço do minério no
mercado internacional acabou atraindo o
otimismo dos comprados. Segundo
informações do Bradesco BBI, o minério
de ferro spot com 62% de pureza teve
alta de 6,9%, superando os US$ 200 a
tonelada (mais precisamente US$
202,65).

O dólar comercial caiu 1,62% a R$ 5,277
na compra e a R$ 5,278 na venda. Já o
dólar futuro com vencimento em junho
recua 1,44% a R$ 5,29 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu dois pontos-base
a 4,80%, o DI para janeiro de 2023 teve
alta de seis pontos-base a 6,54%, o DI
para janeiro de 2025 avançou oito
pontos-base a 8,03% e o DI para janeiro
de 2027 registrou variação positiva de
20 pontos-base a 8,64%.

Fechamento
do dia

06/05/2021 - Quinta-feira

#ABEV3 - A Ambev registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,761 bilhões no primeiro
trimestre de 2021, alta de 125% ante o mesmo período de 2020, devido a um Ebitda
maior e melhor resultado financeiro. Fora do critério ajustado, o lucro líquido foi de R$
2,733 bilhões, 125,7% maior do que o registrado um ano antes. O lucro por ação
ajustado no trimestre foi de R$ 0,17, ganho de 139,6%.

Volume Financeiro: R$ 35.829.742.775,26Pressão Vendedora Pressão CompradoraX

Maiores Altas Maiores Baixas
ABEV4 + 9,08% R$   16,21
GOAU4 + 5,18% R$   16,25
SBSP3 + 4,92% R$   40,98
GGBR4 + 4,56% R$   36,02
BRAP4 + 4,32% R$   73,90

UGPA4 - 6,84% R$   20,28
LWSA3 - 5,56% R$   25,48
BIDI11 - 4,46% R$ 209,24
PCAR3 - 4,44% R$   36,10
BTOW3 - 3,67% R$   63,00

#PCAR3 - O conselho de administração do GPA, controlador da rede de supermercados
Pão de Açúcar, aprovou nesta quarta-feira, 5, sua 18ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,5 bilhão, dividida em duas séries, no
sistema de vasos comunicantes. A data estabelecida para a emissão é 10 de maio.

Raio-X do Mercado

Ibovespa 0,30%↑

Dólar 1,39%↓

Euro 0,95%↓

119.921 pts

R$ 5,2796

R$ 6,3672

Petróleo WTI 1,20%↓DI Jan/2022 0,10%↑ USD 64,84 4,800 a.a

0 Cenário Externo 0 Cenário Local

Política e Economia 0 Câmbio e Juros

0 As mais comentadas da Bolsa

#SBSP3 - Sabesp decidiu não exercer a opção de adquirir uma participação no capital
social da Sociedade de Propósito Específico (SPE) que será criada para explorar a
concessão do Bloco 2 da Cedae. Iguá Saneamento foi a vencedora do leilão da
concessão. 
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IFIX 0,01%↓2.855,28 pts

Dow Jones 0,93%↑

S&P 500 0,82%↑

BTC/USD 1,87%↓

34.548,53 pts

4.201,56

USD 55.925

Nasdaq 0,37%↑13.632,84 pts

#BRKM5 - A Braskem reverteu o prejuízo de R$ 3,649 bilhões do primeiro trimestre de
2020 em lucro líquido de R$ 2,494 bilhões entre janeiro e março deste ano. Na
comparação com o quarto trimestre do ano passado, quando apresentou lucro líquido
de R$ 846 milhões, a alta é de 195%.
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