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No Cenário Externo, o receio em torno de uma alta da inflação
derruba novamente as bolsas no exterior, principalmente as ações de
tecnologia. Na manhã de hoje os principais índices americanos,
asiáticos e europeus tem forte queda. A aversão ao risco também é
vista no MSCI EM, principal ETF de mercados emergentes negociado
em NY, em baixa de 1,3%. A preocupação é de que o avanço dos
preços das commodities, retomadas das economias e consequente
alta da inflação levem o Federal Reserve (Fed) a apertar sua política
monetária. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA sai
amanhã e a expectativa é de alta, segundo a Bloomberg, embora a
leitura anual se compare a uma base afetada pela pandemia em 2020. 
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Já no Cenário Local, a inflação também está no foco, com a divulgação do
IPCA de abril, às 9h. Agora pouco, o Banco Central divulgou a ata da
última reunião do Copom, no qual membros apontaram que normalização
parcial reflete opiniões sobre política monetária adequada, que seria
considerado um ajuste na mesma magnitude na próxima reunião, de 0,75
ponto percentual e que elevações subsequentes sem interrupção até
patamar neutro implicariam inflação consideravelmente abaixo da meta. 

Em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira disse que deve definir
tramitação da reforma tributária nesta semana e pressão da base dos
deputados aliados ao presidente Jair Bolsonaro empurra reforma
administrativa para 2023, segundo a Folha. Deputados articulam criação
da CPI do Tratoraço para investigar orçamento secreto, segundo Estadão.  
A CPI da covid ouve hoje o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra
Torres. A Anvisa pediu, em comunicado, a suspensão do uso da vacina da
AstraZeneca/Oxford em grávidas, após a morte de uma mulher no Rio de
Janeiro, e o STF deu 48 horas para agência reguladora explicar o que falta
para análise da vacina russa Sputnik V. 
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Calendário Econômico Anterior Previsão

08:00

09:00

Ata de Reunião do Copon - BCB

Índices de Preço ao Consumidor (Mensal)

Cenário Local

Cenário Externo

Dow Jones Futuro - 11/05 0,60%↓

Nasdaq Futuro - 11/05 1,37%↓

0

DAX 50 - 11/05 2,31%↓

Shanghai Composite - 11/05 0,40%↑

Nikkei - 11/05 3,08%↓

Euro Stoxx - 11/05 2,34%↓

S&P Futuro - 10/05 0,86%↓

VIX - 11/05 12,61%↑

BTC/USD - 11/05 0,79%↓ Petróleo - WTI - 11/05 1,37%↓

Exterior no negativo, Expectativas de inflação norte-americana, Novos
depoimentos na CPI da Covid, e Balanços Corporativos.

O que você precisa saber hoje!

0,93% 0,4%

09:00 Índices de Preço ao Consumidor (Anual) 6,1% 7%

11:00 Ofertas de Emprego (JOLTs) 7,367M 7,4M

11:30 Discuso de Williams do FOMC

13:00 Discurso de Brainard do FOMC

14:00 Discurso de Daly do FOMC
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0 Empresas em Destaque

#MBLY3 - A Mobly dibulgou que no 1T21 a companhia apresentou
prejuízo líquido de R$ 25,5 milhões contra um prejuízo de R$ 10,9
milhões no 1T20, crescimento do prejuízo de 134,9%. No comparativo
com o 4T20 foi reportado um aumento de 7,6% no prejuízo líquido,
sendo que o prejuízo líquido apresentado no trimestre anterior foi de
R$ 23,7 milhões.

#PETZ3 - Pet Centes divulgou o lucro líquido no 1T21 totalizou R$
11,5 milhões contra R$19,4 milhões registrados no mesmo período do
ano anterior, uma queda de 40,7%, explicado principalmente pelos
efeitos não recorrentes que impactaram a base de comparação.
Excluindo esses efeitos, o lucro líquido teria crescido 59,3% na
comparação anual.

#ITSA4 - A Holding do Itau, Itaú S.A. divulgou que o lucro líquido
totalizou R$ 2,2 bilhões no 1T21, 118% superior ao do 1T20,
decorrente do maior resultado de equivalência patrimonial, menores
despesas tributárias, entre outros. O lucro líquido recorrente somou
R$ 2,4 bilhões, 123% superior ao 1T20

#INTB3 - A Intelbrás divulgou que o lucro líquido no trimestre somou
R$ 89,7 milhões. Dessa forma a companhia reverte o prejuízo do
1T20.

#LOGN3 - A Log In reporta queda no prejuízo no 1T21. A Log in
(LOGN3) reportou prejuízo de R$ 21,3 milhões no 1T21. No 1T20 o
prejuízo foi de R$ 114,6 milhões.

#AMAR3 - As Lojas Marisa apresentou prejuízo no 1T21 de R$ 53,4
milhões, ainda refletindo os impactos da pandemia sobre suas vendas,
parcialmente compensada pela maior eficiência em despesas. No
1T20, o prejuízo somou R$ 107,1 milhões.

#B3SA3 - A B3 (B3SA3) aprovou nesta segunda-feira (10) a proposta
de desdobramento de suas ações na proporção de uma para três, sem
alteração no valor do capital social da companhia. 
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