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Nos EUA,  o índice Dow Jones subiu
0,66% a 34.777 pontos, o S&P 500 teve
alta de 0,74% a 4.232 pontos e o Nasdaq
avançou 0,88% a 13.752 pontos. Tanto
Dow Jones quanto S&P 500 bateram
máximas históricas de fechamento com o
noticiário macro que acabou tendo mais
peso graças às interpretações de que o
Federal Reserve, o banco central dos
Estados Unidos, não irá mexer na sua
política monetária.

No cenário político, o presidente  Jair
Bolsonaro afiou sua fala, chamando de
“canalhas” os parlamentares da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia. “Canalha é quem critica a
cloroquina e a ivermectina e não apresenta
uma alternativa” disse Bolsonaro.

O presidente ainda ameaçou não permitir
eleições em 2022 caso não haja voto
impresso. 

Por aqui, o Ibovespa fechou em alta
seguindo as bolsas americanas, que
bateram máximas históricas nesta sexta
feira. Assim, nosso maior índice de ações
encerrou a primeira semana de maio com
um expressivo ganho de 2,65%.

Esta alta considerada foi marcada
principalmente pelo resultado positivo
dos balanços das empresas. A única
queda da semana foi na terça-feira dia
04, quando a decepção dos investidores
com o resultado do Itaú Unibanco
(ITUB4).

O dólar comercial caiu 0,93% a R$ 5,228
na compra e a R$ 5,229 na venda. A
moeda dos EUA recuou 3,74% na
semana, batendo sua desde 14 de
janeiro, quando fechou a R$ 5,21. Já o
dólar futuro com vencimento em junho
registra baixa de 1,17% a R$ 5,232 no
after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu quatro pontos-
base a 4,84%, o DI para janeiro de 2023
avançou seis pontos-base a 6,62%, o DI
para janeiro de 2025 teve alta de três
pontos-base a 8,07%.

#CMIG4 #TAEE11 - Cemig apresentou um cronograma para a realização de leilão
especial para desinvestimento de sua participação na Taesa. A empresa deu início
nesta quinta-feira ao processo de diligencia para potenciais interessados. O prazo
segue até 30 de julho. 

#PCAR3 - Cencosud é candidata a comprar Éxito, do Pão de Açúcar. Venda do Grupo
Éxito vem sendo estudada pelo controlador Pão de Açúcar, diz Coluna do Broad.
Varejista chileno que retomou recentemente a estratégia de expansão pela América
Latina, é apontado como maior interessado.
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#PETR4 - Petrobras negocia venda de campos de gás na Bolívia. Estatal está em
negociações para vender, além dos campos de produção, as três unidades de
processamento de gás natural. Também estaria nos planos vender a participação de
11% na Gás Transboliviano. 
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#JBSS3 - Arábia Saudita anunciou a suspensão de importações de carnes de aves e
produtos derivados de sete unidades da JBS e outros quatro frigoríficos brasileiros. O
motivo não foi informado.

Fechamento
do dia

07/05/2021 - Sexta-feira

Volume Financeiro: R$ 36.035.140.397,67Pressão Vendedora Pressão CompradoraX

Maiores Altas Maiores Baixas
CCRO3 +10,24% R$   13,45
EMBR3 + 7,39% R$   16,99
IGTA3 + 6,84% R$   42,64
HGTX3 + 5,31% R$   28,64
NTCO3 + 5,03% R$   50,10

LWSA3 - 2,62% R$   24,81
USIM5 - 1,82% R$   23,14
WEGE3 - 0,91% R$   33,42
TAEE11 - 0,84% R$   38,85
BTOW3 - 0,82% R$   62,48

Raio-X do Mercado

Ibovespa 1,77%↑

Dólar 1,05%↓

Euro 0,22%↓

122.038 pts

R$ 5,2230

R$ 6,3540

Petróleo WTI 0,03%↑DI Jan/2022 0,94%↑ USD 64,87 4,845 a.a

Cenário Externo Cenário Local

Política e Economia Câmbio e Juros

As mais comentadas da Bolsa

IFIX 0,05%↓2.856,63 pts

Dow Jones 0,66%↑

S&P 500 0,74%↑

BTC/USD 2,71%↓

34.777,76 pts

4.232,60

USD 57.705

Nasdaq 0,88%↑13.752,24 pts
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