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No cenário político, o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), disse que o país passará por
racionamento de energia, mas depois
voltou atrás. Já o Senado aprovou a
Medida Provisória 1.034, que aumentou a
tributação sobre bancos e a indústria
química para permitir o subsídio
temporário ao diesel e ao gás de cozinha;
o texto voltará para a Câmara.

Ainda no cenário político, Ricardo Salles,
Ministro do Meio Ambiente pediu decisão
no fim da tarde de hoje após ser alvo de
investigação no STF. O cargo passará a ser
ocupado por Joaquim Álvaro Pereira Leite,
que atuava como secretário da Amazônia
e Serviços Ambientais. 

O dólar comercial registrou leve variação
negativa de 0,07% a R$ 4,962 na
compra e a R$ 4,963 na venda. Na
mínima, o câmbio chegou a bater R$
4,95. Já o dólar futuro com vencimento
em julho registra leve variação positiva
de 0,08% a R$ 4,965 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu quatro pontos-
base a 4,77%, o DI para janeiro de 2023
teve alta de cinco pontos-base a 7,30%,
o DI para janeiro de 2025 avançou três
pontos-base a 8,24% e o DI para janeiro
de 2027 registra variação negativa de
um ponto-base a 8,63%.

#YDUQ3 - Papéis da Yduqs subiram hoje com a aposta do mercado na retomada da
economia e no avanço da vacinação beneficiando o setor de educação. 

#BRKM5 - A Braskem liderou entre as maiores altas do Ibovespa, com as atenções do
mercado voltadas às negociações da Petrobras para a venda de sua fatia na
petroquímica, que ainda seguem indefinida.

#EMBR3 - Embraer informou hoje que entregou o primeiro E195-E2 para a companhia
aérea suíça Helvetic Airways. A empresa vai receber outros três jatos do mesmo
modelo até o final de junho deste ano, afirma a fabricante de aeronaves. A renovação
da frota da aérea com jatos da Embraer teve início em 2018, quando foram
encomendados 12 E2, dos quais oito E190-E2, que já estão em serviço e quatro E195-
E2 (conversões do pedido original de E190-E2), além do direito de compra para mais
12 aeronaves. Com a entrega dos três E195-E2 restantes, a companhia terá 16 E-Jets.

#BBSA3 #ITUB #ITUB4 #BBDC3 #BBDC #SANB11 - As ações do setor bancário
fecharam o dia em queda hoje com da medida provisória que aumenta a alíquota da
CSLL de 20% para 25% para os bancos até o final do ano. A partir de janeiro do ano
que vem, a alíquota volta para o patamar anterior. 
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Nos EUA, os principais índices acionários
com excessão do índice de tecnologia
Nasdaq registraram desvalorização no dia
de hoje, corrigindo parte dos ganhos do
dia anterior, quando as falas do
presidente do Federal Reserve, Jerome
Powell, reduziram os temores de
mudança na política monetária.

Por aqui, o Ibovespa fechou em queda 
 nvestidores seguiram refletindo a ata da
última reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom), que mostrou que
alguns dirigentes do Banco Central já
pensaram em elevar a Selic em 1 ponto
percentual na semana passada.

Fechamento
do dia

23/06/2021 - Quarta-feira

Volume Financeiro: R$ 32.147.756.412,00Pressão Vendedora Pressão CompradoraX

Maiores Altas Maiores Baixas
BRKM5 + 2,82% R$   56,44
YDUQ3 + 2,40% R$   35,40
USIM5 + 2,14% R$   18,62
BIDI11 + 2,02% R$   71,67
CVCB3 + 1,87% R$   29,44

EZTC3 - 4,93% R$   32,00
PCAR3 - 3,95% R$   39,91
BBSE3 - 3,29% R$   24,70
RADL3 - 2,50% R$   25,35
ECOR3 - 2,43% R$   12,46

Raio-X do Mercado

Ibovespa 0,26%

Dólar 0,06%

Euro 0,07%

128.428 pts

R$ 4,9617

R$ 5,9167

Petróleo WTI 0,55%DI Jan/2022 0,61% USD 73,255,770 a.a

Cenário Externo Cenário Local

Política e Economia Câmbio e Juros

As mais comentadas da Bolsa

IFIX 0,61%2.780,49 pts

Dow Jones 0,21%↓

S&P 500 0,11%

BTC/USD 2,42%

33.874,24 pts

4.241,84 pts

USD 33.265

Nasdaq 0,13%14.271,70 pts
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