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Fechamento
do dia
Raio-X do Mercado
Ibovespa

121.053 PTS

Dólar

R$ 5,3580

Euro

R$ 6,4951

↑ 1,39%
↓ 1,73%
↓ 1,48%

Pressão Vendedora X Pressão Compradora

Ouro

Petróleo WTI USD 63,70

DI Fut. 29

CEMIG4
BBDC4
LCAM3
BBDC3

0

+ 8,06%
+ 5,85%
+ 4,97%
+ 4,92%
+ 4,78%

Maiores Baixas
R$
R$
R$
R$
R$

40,60
14,11
24,50
25,80
21,48

Cenário Externo

Nos EUA, seguindo a temporada de
resultados as bolsas fecharam estáveis
após decisão de política monetária do
Fomc. O presidente Joe Biden informou
que lançará ao Congresso US$ 1,8
trilhão em novos gastos e créditos
fiscais
voltados
para
crianças,
estudantes e famílias.
No continente asiático as bolsas
asiáticas fecharam com desempenhos
variados entre si, após a divulgação de
dados econômicos.

Política e Economia
No cenário político, as atenções estão
concentradas na CPI da Pandemia onde
após sua nomeação como relator da
CPI, o senador Renan Calheiros (MDBAL), prometeu atuação isenta e
imparcial. O governo editou a medida
provisória do BEm, programa que
permite a redução de jornadas e
salários, incluindo também a suspensão
temporária do contrato de trabalho. O
custo estimado da iniciativa está em R$
9,98 bilhões.

0

8,720 a.a.

↑ 0,29%
↑ 1,10%
↓ 0,11%

Volume Financeiro: R$ 35.224.585.468,14

Maiores Altas
SANB11

USD 1.781,87

JBSS3
SUZB3
MRFG3
KLBN11
CIEL3

0

- 6,14%
- 4,78%
- 4,70%
- 3,96%
- 3,29%

R$
R$
R$
R$
R$

31,62
67,48
19,05
28,12
3,53

Cenário Local

Por aqui, o Ibovespa trouxe novamente
a alegria para os comprados fechando
em alta de 1,39% depois da decisão de
política monetária do Comitê Federal de
Mercado Aberto (Fomc, na sigla em
inglês), que manteve as taxas de juros
dos Estados Unidos entre 0% e 0,25%
ao ano, além das compras de títulos em
US$ 120 bilhões por mês.
Na expectativa, o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged)
divulgou que o Brasil criou 184.140
vagas formais de emprego em março.
No acumulado dos três primeiros meses
de 2021, ao saldo do Caged é positivo
em 837.074 vagas.
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Câmbio e Juros

O dólar comercial caiu 1,82% a R$
5,361 na compra e a R$ 5,362 na
venda. Já o dólar futuro com
vencimento em maio registra perdas de
1,81% a R$ 5,356.
No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 caiu um ponto-base a
4,62%, o DI para janeiro de 2023 teve
queda de quatro pontos-base a 6,19%,
o DI para janeiro de 2025 recuou cinco
pontos-base a 7,72%, e o DI para
janeiro de 2027 registrou variação
negativa de dois pontos-base a 8,38%.

As mais comentadas da Bolsa
#CIEL3 - Cielo aprovou o pagamento de JCP no valor de R$ 0,0315 por ação, referente
ao primeiro trimestre de 2021. Os valores serão pagos em 13 de maio, com base na
posição acionária de 30 de abril, e a partir de 03 de maio, os papéis serão negociados
ex-dividendos.
#QUAL3 #SULA11 - Procon pediu ao ministro da Saúde que a ANS imponha um limite
de 8,14% para os reajustes dos planos de saúde. Agência não interfere na definição dos
preços dos planos empresariais/coletivos, mas Procon sugere mesmo teto dos planos
individuais/familiares.
#SANB11 - Conselho do Santander aprovou a distribuição de R$ 2,8 bilhões em
dividendos intercalares e R$ 200 milhões em dividendos intermediários, a serem pagos
a partir de 2/junho. A partir de 10/maio, as ações do Santander Brasil serão negociadas
ex-dividendos.
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