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No Cenário Externo, principais índices no exterior apresentam leve
valorização, com mercado de olho em falas dos membros do Federal
Reserve (Fed) sobre política monetária e indicadores nos EUA. O BoE
(Banco da Inglaterra) acaba de informar que mantém taxa referencial
de juros em 0,10% ao ano e programa de compra de ativos. Mais
tarde, às 9h30, EUA informam terceira leitura do PIB do 1º trimestre,
pedidos iniciais de seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis
de maio. Projeção da Bloomberg aponta para uma alta de 6,4% do
PIB, avanço de 2,8% dos pedidos de bens duráveis e 380 mil novos
pedidos de seguro-desemprego. Também nos EUA, senadores
republicanos e democratas concordaram em uma forma para o pacote
de infraestrutura, que deverá ser discutida hoje com o presidente Joe
Biden. O Petróleo WTI mantém nível de US$ 73 o barril com estoques
em baixa nos EUA e China. O minério de ferro, por outro lado, recua
em Cingapura
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Já no Cenário Local, o Banco Central acaba de divulgar o Relatório
Trimestral de Inflação (RTI), no qual destaca que a inflação de curto prazo
se manteve pressionada e que taxa em 12 meses até agosto deve chegar
a 8,5%. O BC também revisou o PIB em 2021 de +3,6% para +4,6%. A
partir das 11h, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o diretor de
Política Econômica, Fabio Kanczuk, comentam os números em coletiva de
imprensa. Hoje, a partir das 18h, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
define a meta de inflação para 2024, que deve ser reduzida para 3%,
segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. O Tesouro faz leilão de títulos
públicos, com ofertas de LTNs, NTN-Fs e LFTs. 

Após aval do Senado, a Câmara aprovou a MP que aumenta a tributação
para bancos e indústria química. Texto segue para sanção presidencial. A
Câmara também aprovou MP que simplifica abertura e funcionamento de
empresas e o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma hoje julgamento de
autonomia do Banco Central. Ricardo Salles pede demissão do Ministério
do Meio Ambiente. 
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Calendário Econômico Anterior Previsão

08:00 Confiança do Consumidor - FGV

Cenário Local

Cenário Externo

Dow Jones Futuro - 24/06 0,55%↑

Nasdaq Futuro - 24/06 0,54%↑

0

DAX 50 - 24/06 0,74%↑

Shanghai Composite - 24/06 0,01%↑

Nikkei - 24/06 0,00%↓

Euro Stoxx - 24/06 0,92%↑

S&P Futuro - 24/06 0,47%↑

VIX - 24/06 4,72%↓

BTC/USD - 24/06 3,64%↑ Petróleo - WTI - 24/06 0,60%↓

Exterior mais animado; Sequência de fala de dirigentes do FED;
Revisão do PIB brasileiro.

O que você precisa saber hoje!

09:30 Balança Comercial de Bens prel. $-85.23B $-84B

09:30 Média de 4 Semanas de Pedidos de Susb. 395K 383K

09:30 Pedidos de Subsídio de Desemprego

09:30 Índice de Preços do PIB final (trimestral)

09:30 Encomenda de bens duráveis (mensal) -1.3% 2%

76.2 78

412K 360K

1.9% 4.3%

12:00 Discurso de Williams do FOMC
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0 Empresas em Destaque

#VALE3 - A Vale anunciou que os dividendos tiveram o valor ajustado
para R$ 2,18 por ação. A companhia informou que o aumento é fruto
do programa de recompra de ações anunciado em abril. A data da
remuneração manteve em 30 de junho.

#IPO - A CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) informou que o
intervalo de preços do seu IPO está entre R$ 14 e R$ 18.
Considerando o preço médio de R$ 16 e a oferta-base de 125 milhões
de ações, a companhia pode levantar cerca de R$ 2 bilhões. Metade
do montante será primária, quando os recursos vão para o caixa da
companhia, já os outros 50% será secundária, ou seja, ficará com a
Votorantim, acionista vendedora.

#CRFB3 - O Carrefour afirmou que começou uma “reflexão” sobre o
tamanho de suas subsidiárias internacionais, mas negou que tenha
decidido vender ativos.

#CARD3 - A CSU anunciou nesta ontem (23) a entrada no mercado
de BaaS (banking as a service), provendo infraestrutura de serviços
financeiros para empresas de diversos setores. Segundo o diretor-
presidente da companhia, Marcos Leite, o BaaS movimentará cerca de
R$ 8 bilhões nos próximos 5 anos no país e a empresa investirá R$
150 milhões para ter uma participação relevante neste setor por meio
da unidade Blue C.

#CXSE3 - A Caixa Econômica Federal informou que sua subsidiária
integral CAIXA Cartões Holding solicitou na noite de ontem (23) a
autorização ao Banco Central para o aumento de participação
acionária no capital social da Elo Serviços por meio de compra de
ações. Caso aprovado, a participação acionária passará de 36,8% para
41,4%.

#FLRY3 - O Fleury informou que segue atuando com apoio de um
grupo de profissionais altamente especializados em tecnologia e
segurança da informação, que estão avançando consistentemente nas
soluções para a retomada gradual e segura dos serviços da
Companhia. No última terça-feira, a companhia foi atacada por um
grupo de hackers que invadiram o sistema da empresa e solicitaram
bitcoin como resgate.

#MRFG3 - A Marfrig Global Foods fez a aquisição de um terreno para
a construção de uma unidade frigorífica na cidade Yby Yaú, no
Departamento de Concepción, no Paraguai, disse ontem (23) a
empresa em nota marcando a entrada da companhia em mais um país
da América do Sul.

#TIET11 - A fabricante alemã de equipamentos de energia eólica
Nordex NDXG.DE informou nesta quinta-feira que fechou um acordo
com a elétrica AES Brasil TIET11.SA para o fornecimento e instalação
de 55 turbinas do modelo N163/5.X ao parque eólico Cajuína, de 314
megawatts (MW).

#VAMO3 - A Vamos divulgou fato relevante anunciando a aquisição
de 70% das ações do BMB Brasil e BMB México por um EV de R$
43,3 milhões (R$ 15,5 milhões à vista e o restante em 36 parcelas
mensais iguais ajustadas por 100% do CDI). BMB é um centro de
personalização de veículos pesados   para caminhões e ônibus
produzidos pela Volkswagen/MAN e personalizou 21% dos veículos
da Volks desde que a empresa foi criada há 20 anos. Seu acionista,
Marcos Balbinot, deterá os 30% restantes do capital do BMB Brasil,
enquanto os acionistas do BMB México, Marcos Balbinot e Sergio
Secco, deterão os 20% e 10% restantes, respectivamente, do BMB
México. 
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