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No cenário político, o foco ficou para a
polêmica envolvendo a compra de 20
milhões de doses da Covaxin, vacina
indiana contra o novo coronavírus, além da
repercussão da saída de Ricardo Salles do
Ministério do Meio Ambiente.

No cenário econômico, foi divulgado que o
Ministério da Economia entregará na
sexta-feira a segunda fase da Reforma
Tributária, que trata de ajustes no Imposto
de Renda para pessoas físicas, empresas e
investimentos. Também , foi divulgado
pelo Banco Central o Relatório Trimestral
de Inflação (RTI), em que a autoridade
monetária elevou a sua previsão para a
alta do PIB de 2021 de 3,6% para 4,6%,
além de sua previsão para o superávit em
conta corrente de US$ 2 bilhões para US$
3 bilhões.

O dólar comercial fechou em queda de
1,17% a R$ 4,904 na compra e a R$
4,905 na venda. Foi o menor patamar do
câmbio desde 9 de junho do ano
passado, quando o dólar encerrou a
sessão cotado a R$ 4,8885. Já o dólar
futuro com vencimento em julho registra
baixa de 1,33% a R$ 4,904.

No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 caiu dois pontos-base a
5,73%, o DI para janeiro de 2023 teve
queda de sete pontos-base a 7,22%, o DI
para janeiro de 2025 recuou oito pontos-
base a 8,13% e o DI para janeiro de
2027 registrou variação negativa de oito
pontos-base a 8,52%.

#PRIO3 -  Petrorio - ANP aprova Plano de Desenvolvimento do campo de Frade,
operado pela companhia, mas nega a troca de nome do campo.

#GOLL4 - Gol estima média de 220 voos diários no 2TRI e 500 voos por dia no
segundo semestre.

#VIVR3 - Viver entrou em leilão quando desvalorizava 51,58%, a R$ 4,75. Papel
liderou entre maiores perdas das small caps, com investidores realizando lucros após o
salto de 125% das ações nas últimas duas semanas .

#GNDI3 - NotreDame é credenciada pelo Previ-Rio para prestar serviços de assistência
à saúde e dental para o servidor municipal.

#FLRY3 - Fleury atualiza a situação de seus sistemas após tentativa de ataque
cibernético na 3ªF e diz que começou a reestabelecê-los em hospitais.

#CSAN3 -  As ações da Cosan subiram depois da notícia que a Compass, empresa de
gás e energia do grupo, pode adquirir a participação de 51% da Gaspetro pertencentes
à Petrobras. Segundo a informação, publicada pelo Valor, a Compass fez uma oferta de
cerca de R$ 2 bilhões e já teria contratado o Santander e o Itaú BBA como bancos
assessores.
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Nos EUA, os principais índices acionários
fecharam em alta depois do presidente
dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer que
um acordo foi alcançado sobre seu plano
de investimento em infraestrutura.  O
Produto Interno Bruto dos EUA cresceu à
taxa anualizada de 6,4% no 1º trimestre
em relação aos três meses anteriores

Por aqui, o Ibovespa fechou o dia em alta
puxado pelo desempenho das bolsas em
americanas. Os índices americanos
avançaram entre 0,5% e 1,0% depois do
presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, dizer ao sair de reunião com
grupo bipartidário de senadores, que um
acordo foi alcançado sobre seu plano de
investimento em infraestrutura.

Fechamento
do dia

24/06/2021 - Quinta-feira

Volume Financeiro: R$ 31.301.934.582,90Pressão Vendedora Pressão CompradoraX

Maiores Altas Maiores Baixas
JHSF3 + 6,23% R$     7,84
MGLU3 + 5,20% R$   21,65
LAME4 + 4,48% R$   22,38
EQTL3 + 4,22% R$   25,43
CSNA3 + 3,31% R$   44,60

BIDI11 - 3,45% R$   69,20
LWSA3 - 2,45% R$   27,08
ELET3 - 1,31% R$   45,89
ECOR3 - 1,28% R$   12,30
BBSE3 - 1,21% R$   24,40

Raio-X do Mercado

Ibovespa 0,85%

Dólar 1,26%

Euro 1,25%

129.514 pts

R$ 4,9087

R$ 5,8555

Petróleo WTI 0,34%DI Jan/2022 0,78% USD 73,335,725 a.a

Cenário Externo Cenário Local

Política e Economia Câmbio e Juros

As mais comentadas da Bolsa

IFIX 0,03%2.781,25 pts

Dow Jones 0,95%↑

S&P 500 0,58%

BTC/USD 6,50%

34.196,82 pts

4.266,49 pts

USD 35.040

Nasdaq 0,69%14.369,70 pts
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