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No Cenário Externo, os índices futuros em NY apresentam leves
baixas após ganhos expressivos ontem com alívio nos ruídos
relacionados ao aumento das taxas de juros antes do esperado. Na
sexta-feira passada o Dow Jones teve o pior dia desde outubro do
ano passado e ontem o melhor desde março, ou seja, uma grande
variação de confiança entre os investidores externos. Hoje, o
presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, presta
depoimento à Câmara dos Deputados dos EUA a partir das 15h.
Conforme prévia do discurso de abertura, ele irá argumentar que a
economia melhorou rapidamente e estimulou a inflação, mas
defenderá que ainda requer apoio contínuo. 

O Petróleo cai após o WTI atingir US$ 75 o barril pela primeira vez
em dois anos. Minério de ferro sobe em Cingapura após recuar mais
de 4% ontem. 
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Já no Cenário Local, saiu hoje a ata da última reunião do Copom, que
elevou a Selic para 4,25% ao ano na semana passada, acaba de ser
divulgada. No documento, o Banco Central comunicou que o Copom
entendeu que a melhor estratégia seria a manutenção do atual ritmo de
redução de estímulos e destacar a possibilidade de ajuste mais
tempestivo na próxima reunião. O governo pretende encaminhar amanhã
a proposta da reforma tributária ao Congresso. Segundo fontes ouvidas
pelo Valor, a reforma foi tratada em reunião ontem entre o presidente Jair
Bolsonaro e ministros. 

Em relação à pandemia, a prefeitura de SP decidiu suspender a vacinação
hoje contra covid-19 após centenas de unidades de saúde ficarem
desabastecidas. Porém, os estoques serão repostos e a campanha volta
na quarta-feira, segundo a prefeitura. O Brasil registrou 38.903 novos
casos de covid-19 e 761 mortes em 24 horas e a média móvel semanal
de doses de vacinas aplicadas por dia atingiu 1,348 milhão.
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Calendário Econômico Anterior Previsão

08:00 Ata de Reunião do BCB Copom

Cenário Local

Cenário Externo

Dow Jones Futuro - 22/06 0,03%↓

Nasdaq Futuro - 22/06 0,01%↑

0

DAX 50 - 22/06 0,18%↑

Shanghai Composite - 22/06 0,80%↑

Nikkei - 22/06 3,12%↑

Euro Stoxx - 22/06 0,17%↑

S&P Futuro - 22/06 0,02%↓

VIX - 22/06 2,74%↓

BTC/USD - 22/06 6,65%↓ Petróleo - WTI - 22/06 0,68%↓

Índices no exterior começam o dia instável aguardando mais uma fala
de Powell; Ata do Copom e Reforma Tributária no radar de hoje.

O que você precisa saber hoje!

11:00 Venda de Casas Existentes 5.85M 5.7M

11:00 Venda de Casas Existentes (mensal) -2.7% -1%

12:00 Discurso de Daly do FOMC

15:00 Testemunho de Powell - Fed

17:30 Variação de Estoque de Petróleo Bruto -8.537M -3.625M
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0 Empresas em Destaque

#PETZ3 -  Petz adquire plataforma de conteúdo/e-commerce. Ontem,
após o fechamento do mercado, a Petz (PETZ3) divulgou em
comunicado ao mercado sua mais nova aquisição, uma plataforma
digital especializada em produtos e conteúdos exclusivos para gatos
chamada Cansei de Ser Gato (CDSG). A empresa foi fundada em 2013
pelas empreendedoras Amanda Nori e Stéfany Guimarães e cria
conteúdos bem-humorados e educativos, além de produtos exclusivos
para gatos. A CDSG possui vários meios de comunicação e
entretenimento como Facebook, Instagram e Spotify, com o programa
PodCat. A empresa soma mais de 1,7 milhões de seguidores em suas
redes.

#MGLU3 - Magazine Luiza adquire Plus Delivery. Ontem, após o
fechamento do mercado, o Magazine Luiza (MGLU3) divulgou ao
mercado sobre a conclusão da aquisição da Plus Delivery, empresa
que vem para elevar sua habilidade de entregas de alimentos. A Plus
Delivery é uma plataforma completa e especializada na entrega de
vários tipos de comida, operando via aplicativo de celular com
praticidade, velocidade e segurança. Ela está presenta em mais de 30
cidades e é uma das líderes de entrega no estado do Espírito Santo.
No mês passado plataforma operou mais de 250 mil pedidos,
preparados por aproximadamente 1.500 restaurantes parceiros.

#OIBR3 #OIBR4 - Oi emite R$ 2 bilhões em debêntures para financiar
as atividades operacionais. A Oi, por meio da Oi Móvel, irá emitir R$ 2
bilhões em debêntures não conversíveis em ações, revela um
comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (21). O objetivo
é utilizar os recursos para financiar as atividades operacionais e
despesas gerais e administrativas da Oi e de suas controladas em
recuperação judicial, até a data da liquidação financeira da venda da
UPI Ativos Móveis.

#CVCBR - Única agência de turismo listada na B3, a CVC (CVCB3)
informou por meio de fato relevante ter precificado sua oferta
subsequente de ações (follow-on, em inglês) a 19,12 reais por ação. O
valor representa um desconto de 32,22% em relação ao preço em que
os papéis fecharam no último pregão, a 28,21 reais. O critério da
precificação levou em conta a base no preço médio ponderado por
volume (VWAP) das ações nos últimos 60 pregões anteriores a 17de
junho e com a aplicação de um deságio de 20%.

#SMTO3 - São Martinho vê queda de 8,9% na moagem de cana em
2021/22 por seca, a 20,5 mi t. A companhia de açúcar e etanol São
Martinho SMTO3.SA deverá processar 20,5 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar na temporada 2021/22, queda de 8,9% em
comparação com a safra anterior, diante de impactos da seca no
Brasil, disse a empresa em fato relevante publicado nesta segunda-
feira. A São Martinho destacou que o açúcar total recuperável (ATR)
médio será de 146 kg/tonelada, em linha com a safra anterior, e
ressaltou que o resultado para a moagem "reflete a forte estiagem
presente no país, afetando momentaneamente a produtividade de
nossos canaviais".

#CSNA3 - A Companhia Siderúrgica Nacional CSN aprovou nesta
segunda-feira (21), em reunião do Conselho de Administração, a
abertura do Programa de Recompra de emissão da companhia. O
objetivo é a aquisição, no período de 22 de junho a 21 de dezembro
de 2021 de até 24.154.500 ações ordinárias. A recompra colocará as
ações adquiridas em tesouraria, para posterior alienação ou
cancelamento. A CSN também está prestes a fechar a compra da
Cimentos Elizabeth , que pertence ao fundo Farallon. O negócio ´pe
avaliado em R$ 1,1 bilhão e que deverá ser pago à vista.

econoinvest

https://t.me/econoinvest
https://t.me/econoinvest

