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Nos EUA,  os principais índices  fecharam
em baixa pressionadas pelas big techs,
principalmente a Tesla, que caiu mais de
6%. Na sexta, o Relatório de Emprego
fraco dos Estados Unidos adiou quaisquer
apostas de retirada de estímulos pelo
Federal Reserve, o que incentivou os
investidores a irem às compras no último
pregão da semana passada.

No cenário político, o presidente Jair
Bolsonaro, pressionado no Congresso pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Pandemia, reiterou que indicará um
nome “terrivelmente evangélico” para o
Supremo Tribunal Federal (STF) e
novamente apoiou o voto impresso. Hoje
foi divulgado a prévia semanal do relatório
Focus. O Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil deve crescer 3,21% em 2021, um
aumento de 0,07 p.p em relação ao
relatório da semana anterior.  Já a inflação
medida pelo IPCA também cresceu. Saiu
de 5,04% para 5,06% em uma semana. 

Por aqui, o Ibovespa fechou o dia
praticamente estável depois que uma
realização de lucros derrubou as ações
da Vale (VALE3), que mais cedo haviam
batido máxima histórica. A mineradora
acabou fechando no vermelho
juntamente com os setores elétrico e de
varejistas, que passaram o dia inteiro em
baixa, e ofuscou o dia positivo para
Petrobras.

O dólar comercial registrou leve variação
positiva de 0,07% a R$ 5,231 na compra
e a R$ 5,232 na venda. O dólar futuro
com vencimento em junho registra
desvalorização de 0,22% a R$ 5,237 no
after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 caiu um ponto-base a
4,83%, o DI para janeiro de 2023 teve
alta de dois pontos-base a 6,64%, o DI
para janeiro de 2025 avançou nove
pontos-base a 8,15% e o DI para janeiro
de 2027 registrou variação positiva.

#PAN4 - Entre os balanços, o Banco Pan terminou o primeiro trimestre com lucro
líquido de R$ 190,2 milhões, acima dos R$ 171 milhões de um ano antes, e um ROE
ajustado (não auditado) de 20,3% a.a. Resultado saiu hoje antes da abertura do
mercado conforme calendário.

#MDIAS3 - M. Dias Branco #MDIAS3 registrou lucro líquido de R$ 15 mi no 1T21, forte
queda de 89% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a chegada da
pandemia da Covid-19 gerou uma corrida por produtos no varejo. 
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#PETR4 - A Petrobras informou nesta segunda-feira, 10, que assinou contrato com a
empresa Keppel Shipyard Limited para construção da P-78, sétima unidade a ser
instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.
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#LIGT3 - A agência de classificação de risco Moody’s, uma das principais do mundo,
alterou as classificações de risco de crédito da Light e de suas subsidiárias Light
Serviços de Eletricidade e Light Energia.

Fechamento
do dia

10/05/2021 - Segunda-feira

Volume Financeiro: R$ 35.465.870.724,55Pressão Vendedora Pressão CompradoraX

Maiores Altas Maiores Baixas
CVCB3 + 5,05% R$   25,15
MRFG3 + 3,48% R$   20,22
PCAR3 + 2,72% R$   37,74
COGN3 + 2,58% R$     3,97
BBDC4 + 2,41% R$   24,64

LWSA3 - 5,28% R$   23,50
BIDI11 - 4,87% R$ 199,75
BTOW3 - 4,37% R$   59,75
LAME4 - 3,95% R$   19,69
PRIO3 - 3,80% R$   18,48

Raio-X do Mercado

Ibovespa 0,11%↓

Dólar 0,10%↓

Euro 0,29%↓

121.909 pts

R$ 5,2290

R$ 6,3478

Petróleo WTI 0,03%↓DI Jan/2022 0,10%↓ USD 64,83 4,840 a.a

Cenário Externo Cenário Local

Política e Economia Câmbio e Juros

As mais comentadas da Bolsa

IFIX 0,36%↓2.846,28 pts

Dow Jones 0,10%↓

S&P 500 1,04%↓

BTC/USD 4,35%↓

34.742,82 pts

4.188,43

USD 55.300

Nasdaq 2,55%↓13.401,86 pts

#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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