
econoinvesteconoinvest

Nos EUA, os principais índices acionários
de Wall Street subiram em meio às
declarações do presidente do Federal
Reserve, Jerome Powell, de que a inflação
é transitória.

No cenário político, a Câmara dos
Deputados concluiu na noite de segunda a
votação da Medida Provisória que permite
a privatização da Eletrobras. O texto segue
agora para sanção presidencial.

No cenário econômico, foi divulgado a ata
do Copom em que mostra outro aumento
na taxa em 0,75 ponto na reunião de
agosto dependendo da atividade
econômica, riscos de inflação e
expectativas. Mas sinalizou que uma
deterioração das expectativas de inflação
pode requerer uma redução mais rápida
dos estímulos monetários, tema que foi
discutido na reunião de junho.

Por aqui, o Ibovespa Fechou em queda
nesta terça-feira, indo na contramão das
bolsas americanas. O principal motivo foi
o pessimismo  mostrado na ata da última
reunião do Comitê de Política Monetária
(Copom), que aumentou as expectativas
de que o Banco Central eleve a Selic de
forma mais forte este ano.

O dólar comercial caiu 1,13% a R$ 4,965
na compra e a R$ 4,966 na venda. Com
isso, o câmbio fechou abaixo de R$ 5,00
pela primeira vez desde 10 de junho do
ano passado, quando encerrou a sessão
cotado em R$ 4,93. Já o dólar futuro com
vencimento em julho registra
desvalorização de 0,78% a R$ 4,978 no
after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu 12 pontos-base a
5,73%, o DI para janeiro de 2023 teve
alta de 14 pontos-base a 7,25%, o DI
para janeiro de 2025 avançou dois
pontos-base a 8,21% e o DI para janeiro
de 2027 ficou estável a 8,64%.

#VIVR3 - A construtora Viver informou ontem que pretende aumentar seu capital em
até R$ 49,8 milhões. Para isso, a empresa pretende converter debêntures e outros
títulos de dívida em ações, promover exercício direto de subscrição ou de bônus de
subscrição, capitalização de lucros ou reservas ou subscrição de novas ações.
Recentemente, a construtora pediu o encerramento de sua recuperação judicial, quase
cinco anos após o início do processo. 

#ENGI11 - A Casa dos Ventos fechou um contrato de longo prazo para o fornecimento
de energia para a Energisa Comercializadora. Pelo acordo, serão fornecidos 20
megawatts (MW) médios durante 15 anos (2023 a 2038) produzidos no complexo
eólico Rio dos Ventos, no Rio Grande do Norte. As empresas não divulgaram o valor do
contrato. 

#OIBR3 #OIBR4 - A Oi, que está em recuperação judicial, anunciou a segunda emissão
de debêntures de sua controlada direta Oi Móvel, no valor de R$ 2 bilhões. Os títulos,
da espécie com garantia real e adicional fidejussória, serão emitidos em série única,
para colocação privada. De acordo com fato relevante, os papéis serão subscritos e
integralizados por um fundo de investimento gerido por uma subsidiária do BTG. 
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Volume Financeiro: R$ 34.858.061.045,40Pressão Vendedora Pressão CompradoraX

Maiores Altas Maiores Baixas
PCAR3 + 2,90% R$   41,55
CVCB3 + 2,45% R$   28,90
TOTS3 + 2,42% R$   37,65
HAPV3 + 2,27% R$   15,77
BIDI11 + 1,58% R$   70,25

TIMS3 - 3,96% R$   12,05
CIEL3 - 3,09% R$     3,76
CCRO3 - 2,93% R$   13,57
VIVT3 - 2,75% R$   43,90
ECOR3 - 2,74% R$   12,77

Raio-X do Mercado

Ibovespa 0,38%

Dólar 0,81%

Euro 0,61%

128.767 pts

R$ 4,9739

R$ 5,9404

Petróleo WTI 0,05%DI Jan/2022 2,78% USD 73,165,735 a.a

Cenário Externo Cenário Local

Política e Economia Câmbio e Juros

As mais comentadas da Bolsa

IFIX 0,48%2.797,57 pts

Dow Jones 0,20%↑

S&P 500 0,51%

BTC/USD 1,04%

33.945,58 pts

4.246,43 pts

USD 32.900

Nasdaq 0,79%14.253,27 pts
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