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No Cenário Externo, os índices futuros em Nova York e bolsas na
Europa apresentam leve valorização, após comentários do presidente
do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, aliviar as preocupações do
mercado com uma alta dos juros antes do previsto. Ele disse ontem,
em discurso, que a alta dos preços está maior do que o esperado, mas
provavelmente diminuirá. Na zona do euro, o PMI composto subiu de
57,1 pontos em maio para 59,2 em junho, acima das expectativas do
mercado, de 58,8 pontos. Mais tarde, às 10h45, sai o PMI dos EUA,
no qual estimativa da Bloomberg aponta para 61,5 pontos o PMI
manufatura de junho e 70 pontos o PMI de serviços. 

O petróleo WTI sobe acima dos US$ 73 o barril com perspectiva de
aumento da demanda. O minério de ferro também avança na China,
com otimismo com demanda compensando campanha da China
contra alta dos preços. 
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Já no Cenário Local, a alta do petróleo e do minério de ferro pode ajudar o
Ibovespa, que recuou 0,38% ontem, na contramão do exterior. A equipe
econômica do governo deve enviar hoje ao Congresso projeto de lei para
elevar isenção do Imposto de Renda Pessoa Física dos atuais R$ 1,9 mil
para R$ 2,5 mil, segundo a Exame, uma das fases da reforma tributária. O
Governo federal elevou recursos do plano safra 2021-2022 para R$
251,2 bilhões. 

No campo da pandemia, o Brasil registrou 2.131 mortes por covid-19 e
87.822 novos casos ontem, segundo dados do Ministério da Saúde, e a
média móvel semanal de doses de vacinas aplicadas por dia chega a 1,35
milhão. O Governo ignorou alertas para negociar preço menor da Covaxin,
diz TCU, conforme publicado pelo Valor. 
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Calendário Econômico Anterior Previsão

08:00 Ata de Reunião do BCB Copom

Cenário Local

Cenário Externo

Dow Jones Futuro - 23/06 0,09%↑

Nasdaq Futuro - 23/06 0,12%↑

0

DAX 50 - 22/06 0,37%↓

Shanghai Composite - 23/06 0,25%↑

Nikkei - 23/06 0,03%↓

Euro Stoxx - 23/06 0,49%↓

S&P Futuro - 23/06 0,05%↑

VIX - 23/06 0,84%↓

BTC/USD - 23/06 4,54%↑ Petróleo - WTI - 23/06 0,97%↑

Índices externos retomam animação; Reunião Ministerial; Reforma
Tributária e aumento do Petróleo e Minério de Ferro no radar.

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

#WEGE3 - A Weg anunciou crédito tributário de R$ 510 mi, após
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu que o valor do
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o
destacado na nota fiscal.

#GUAR3 - A Guararapes da marca Riachuelo, anunciou a inauguração
da quarta loja Casa RCHLO, localizada no Shopping Pátio Paulista, na
capital paulista.

#CPLE3 #CPLE5 #CPLE6 #CPLE11 - A Companhia Paranaense de
Energia, a Copel (CPLE3 CPLE5 CPLE6 CPLE11) comunicou que a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou, em sua 22ª
Reunião Pública Ordinária, realizada hoje, o resultado do 5º Ciclo de
Revisão Tarifária da Copel, com o estabelecimento de R$ 8.362,1
milhões para o valor da base de remuneração regulatória líquida. Isso
representa um incremento de aproximadamente 70% ante os R$
4.920,4 milhões do 4º Ciclo de Revisão Tarifária. O aumento passa a
vigorar a partir de 24 de junho próximo.

#ENGI11 - Da mesma forma que a Copel, a Energisa (ENGI11)
também teve aprovada pela Aneel a 5ª revisão tarifária periódica de
suas controladas Energisa Minas Gerais (EMG) e Energisa Nova
Friburgo (ENF), a ser aplicada a partir de 22 de junho de 2021. O
efeito médio a ser percebido pelos consumidores em relação às tarifas
atualmente praticadas será um aumento de 9,10% (EMG) e 4,95%
(ENF). A Revisão Tarifária Periódica acontece a cada cinco anos.

#POSI3 - A Positivo está criando uma nova área de negócios no setor
de educação. O foco é vender, em parceria com startups, tecnologia de
suporte ao ensino a escolas públicas e privadas, conforme informou o
jornal Valor.

#CSNA3 - A CSN espera o desfecho das negociações com o fundo
Farallon para a aquisição da Cimentos Elizabeth, antes de dar
continuidade à oferta inicial de ações (IPO) de sua unidade de
cimentos. O negócio deve ser concluído nos próximos dias, de acordo
com reportagem do Estadão.

#ELET6 - A desestatização da Eletrobras pode representar cerca de
R$ 100 bilhões aos cofres públicos, estimou ontem (22) o Ministério
da Economia, citando que a aprovação da proposta no Congresso na
véspera viabiliza “a maior privatização já vista no país”. Segundo o
ministério, os valores que podem ser movimentados decorrem da
oferta primária de ações, somada à parcela de pagamento de outorga
pela renovação de contratos de hidrelétricas da Eletrobras, e à
potencial venda das ações remanescentes. 

#FLRY3 - A Fleury informou que sofreu ataque cibernético em seu
ambiente de tecnologia da informação, que resultou em
indisponibilidade em parte de seus sistemas e operação.

#ECOR3 - A Ecorodovias informou a emissão de 137 milhões de
ações na oferta primária e 20 milhões de ativos adicionais no follow-
on que foi precificado a R$ 12,50. Assim, a companhia levantará
aproximadamente R$ 1,9 bilhão em uma operação que será negociada
na B3 a partir de 24 de junho.

#PCAR3 - Após as notícias de que o grupo francês Casino, que detém
posição majoritária de 41% da GPA, contratou banco para estruturar a
venda da participação, a Companhia Brasileira de Distribuição
informou a CVM de que “não há processo de venda em curso”,
negando as informações divulgadas.

#MRFG3 - A Marfrig alterou o banco escriturador para as agências do
Bradesco, “de todo modo, os acionistas continuarão a ser atendidos
normalmente, não havendo interrupção na negociação das ações e a
mudança não implicará qualquer alteração dos direitos conferidos às
ações, inclusive dividendos, eventuais remunerações de capital e
pagamentos serão realizados na mesma conta corrente.
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