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Fechamento
do dia
Raio-X do Mercado
Ibovespa

119.388 PTS

Dólar

R$ 5,4601

Euro

R$ 6,5992

↓ 1,00%
↑ 0,43%
↑ 0,43%

Pressão Vendedora X Pressão Compradora

Ouro

Petróleo WTI USD 63,21

DI Fut. 29

BRKM5
BPAC11
SUZB3
VALE3

0

+ 5,66%
+ 3,89%
+ 2,75%
+ 2,18%
+ 1,43%

Maiores Baixas
R$ 24,64
R$ 56,10
R$ 104,64
R$ 70,87
R$ 110,12

Cenário Externo

Nos EUA, as bolsas americanas
fecharam
praticamente
estáveis,
apenas o índice Nasdaq, de ações de
empresas de tecnologia, registrou um
desempenho mais negativo após o
resultado da Tesla. Hoje saem os
resultados do primeiro trimestre de
Google e Microsoft.
No continente asiático as bolsas
fecharam com tendência de queda, em
meio à preocupação sobre a aceleração
do ritmo de propagação da Covid.
Nesta terça, o Banco do Japão anunciou
a sua decisão de manter sua política
monetária estável

Política e Economia
No cenário político, foi instalada a CPI
da Pandemia no Senado e foram
eleitos, conforme esperado, Omar Aziz
(PSD-AM) e Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) como presidente e vice
respectivamente.
Randolfe
é
da
oposição ao governo Bolsonaro.
Sobre as mudanças na equipe de
Guedes, as notícias são de que Waldery
Rodrigues deve deixar a secretaria da
Fazenda e Bruno Funchal, que hoje é
secretário do Tesouro, entraria no lugar.

0

7,760 a.a.

↓ 1,00%
↑ 0,43%
↑ 0,91%

Volume Financeiro: R$ 34.471.832.088,62

Maiores Altas
CVCB3

USD 1.776,01

BRFS3
VVAR3
HGTX3
JBS3
BEEF3

0

- 5,91%
- 5,37%
- 5,17%
- 4,99%
- 4,12%

R$
R$
R$
R$
R$

21,98
12,16
27,14
33,69
10,23

Cenário Local

Por aqui, o Ibovespa fechou em queda
de 1% em meio a uma série de notícias
políticas consideradas negativas depois
que diversos veículos publicaram que o
ministro da Economia, Paulo Guedes,
fará mudanças na equipe econômica do
governo.
Ainda no Cenário local, repercute o
resultado da Vale #VALE3, que
registrou um lucro líquido de US$ 5,546
bilhões no primeiro trimestre de 2021,
uma alta de 2.220% em relação ao
resultado de US$ 239 milhões obtido no
mesmo período do ano passado.

0

Câmbio e Juros

O dólar comercial subiu 0,23% a R$
5,46 na compra e a R$ 5,461 na venda.
Já o dólar futuro com vencimento em
maio registra ganhos de 0,42% a R$
5,462 no after-market.
No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 ficou estável a 4,62%,
o DI para janeiro de 2023 teve alta de
cinco pontos-base a 6,22%, o DI para
janeiro de 2025 avançou oito pontosbase a 7,74%, e o DI para janeiro de
2027 registrou variação positiva de 10
pontos-base, a 8,38%.

As mais comentadas da Bolsa
#ANIM3 #SEER3 - Após a superintendência geral do Cade aprovar a aquisição da
Laureate pela Ânima, segundo fato relevante publicado pela compradora no final de
semana, o BTG reiterou sua recomendação de Compra para ANIM3, por ver o acordo
como positivo, considerando o aumento da exposição a cursos de medicina e as
sinergias esperadas.
#EQTL3 - Equatorial informou que energia total distribuída no 1T21 cresceu 4% ante
mesmo período do ano passado. Entre consumidores cativos, foi registrada alta de 2,3%
no comparativo entre mesmos trimestres. Entre consumidores livres, houve avanço de
15,3% no período.
#ENAT3 #PETR3 #PRIO3 #RRRP3 - Petróleo pode superar US$ 80/barril no segundo
semestre, caso a Opep não reveja a estratégia de cortes na produção, num momento em
que a demanda tende a acelerar com o avanço da vacinação contra a covid-19.
Avaliação é da consultoria IHS Markit.
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