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No Cenário Externo, os principais Índices acionários no exterior
operam próximos da estabilidade. De um lado, bolsas tem força
positiva da alta das commodities e cenário favorável aos ativos de
risco após dados mais fracos do que o esperado do mercado de
trabalho (payroll) dos EUA, divulgados na sexta-feira. Por outro lado,
mercado se preocupa com inflação diante da alta do petróleo e
minério de ferro. Na bolsa de Dalian, o contrato do minério de ferro
para setembro, o mais negociado, subiu 10% em meio à forte
demanda da China e tensão na relação comercial entre China e
Austrália. O petróleo também sobe, com o WTI sendo negociado
acima dos US$ 65 o barril. 
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Já no Cenário Local, a CPI da covid no Senado ouve governadores do
Piauí, Maranhão e Mato Grosso do Sul e deve convocar para depor
novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nos bastidores,
ganha força um movimento para o senador Renan Calheiros apresentar
relatório preliminar com falhas e sugerindo mudanças nas políticas de
combate à covid-19, segundo o Valor. 

A Anvisa diz que documentos enviados pelos governos da Bahia,
Maranhão e Sergipe sobre a vacina russa Sputnik são insuficientes e
segue aguardando esclarecimentos. Já a Fiocruz deve assinar em até
duas semanas acordo para produção local do insumo IFA da vacina da
AstraZeneca e hoje começam a ser distribuídas mais de 1 milhão de
doses da vacina da Pfizer. O Brasil registrou 934 mortes por covid-19
ontem – a primeira vez em mais de 2 meses que o número fica abaixo de
1 mil mortes – e 31.591 novos casos. O total de doses de vacinas
aplicadas chega a 53,064 milhões, o que representa 16,81% da
população com a primeira dose e 8,44% com a segunda dose. 
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Calendário Econômico Anterior Previsão
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Relatório Focus do BCB

Discurso de Evan do FOMC

Cenário Local

Cenário Externo

Dow Jones Futuro - 10/05 0,36%↑

Nasdaq Futuro - 10/05 0,27%↓
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DAX 50 - 10/05 0,08%↓

Shanghai Composite - 10/05 0,65%↓

Nikkei - 10/05 0,27%↑

Euro Stoxx - 10/05 0,23%↓

S&P Futuro - 10/05 0,13%↑

VIX - 10/05 0,15%↑

BTC/USD - 10/05 1,03%↑ Petróleo - WTI - 10/05 0,74%↑

Relatório Focus do Banco Central com a prévia da inflação, Bolsa
retomando os 122 mil pontos, Tensão política em nova rodada da CPI
da Covid.

O que você precisa saber hoje!
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0 Empresas em Destaque

#ALPA4 - A Alpargatas concluiu a operação de aquisição de 100% do
capital social de Ioasys Desenvolvimento de Software e Innovation
Oasys Desenvolvimento de Sistemas mediante a assinatura do
respectivo contrato e o pagamento da primeira parcela do preço, no
montante de R$ 90 milhões, deduzida a dívida líquida estimada.

#GOLL4- A Gol informou que a demanda por seus voos em abril foi
36% menor do que em março, para 739 mil assentos, com os setor
aéreo sendo afetado por uma segunda onda de infecções pela Covid-
19 no Brasil.

#GUAR3 - A Guararapes – Lojas Riachuelo, anuncia a inauguração de
3 unidades das Lojas Riachuelo, localizadas nos shoppings Campinas,
Carapicuíba Plaza Shopping e Park Shopping Barigui. 

#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.

#CLSC4 - Enquanto isso, a Celesc (CLSC4) registrou lucro líquido
(IFRS) 38,3% maior no primeiro trimestre de 2021 em relação ao
mesmo período de 2020. A empresa de energia elétrica lucrou R$
199,2 milhões no 1TRI21 contra R$ 144 milhões no 1TRI20.

#CSNA3 #USIM5 - A CSN informou na noite desta sexta-feira, 7, que
vendeu 56.000.000 de ações preferenciais de emissão da Usiminas. 

#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.

#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. 

#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.

#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.

#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. 

#PRIO3 - A PetroRio produziu em abril 31,55 mil barris de óleo
equivalente por dia (boe/d), queda de 6,4% ante março, com impacto
de paradas para manutenção.

#RDOR3 - Rede D’Or #RDOR3 anunciou na sexta que fechou acordo
por meio do qual terá 20 de seus hospitais e um centro oncológico
para atender clientes de plano de saúde da Amil.
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