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Fechamento
do dia
Raio-X do Mercado
Ibovespa

118.894 PTS

Dólar

R$ 5,4373

Euro

R$ 6,5434

↓ 0,98%
↑ 1,80%
↑ 1,05%

Pressão Vendedora X Pressão Compradora

Ouro

Petróleo WTI USD 63,47

DI Fut. 29

0

+ 4,30%
+ 3,99%
+ 2,89%
+ 2,07%
+ 1,98%

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

40,73
26,30
48,74
41,80
15,40

Cenário Externo

Nos EUA, o dia foi marcado pela
correção em Wall Street depois da alta
da
véspera,
impulsionada
pelos
números fortes de Apple e Facebook.
com o índice Dow Jone fechando em
-0,02%.
Já na Europa, a notícia foi que PIB da
Zona do Euro cai em 0,6% e em 0,4%
na União dos países europeus fazendo
com que os mercados também
amargassem prejuízo nesta data.

Política e Economia
No cenário político, a agenda vazia
trouxe
tranquilidade
para
os
investidores.
Já no contexto econômico, hoje os
investidores acompanharam o leilão de
concessão da Companhia Estadual de
Água e Esgotos do Rio de Janeiro
(Cedae) a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua,
revelou que a taxa de desemprego
ficou em 14,4% no trimestre móvel
encerrado em fevereiro de 2021.

0

8,780 a.a.

↓ 0,19%
↓ 2,13%
↑ 1,04%

Volume Financeiro: R$ 45.474.907.704,21

Maiores Altas
PCAR3
RADL3
NTCO3
TAEE11
EMBR3

USD 1.768,69

BRKM5
AZUL4
CVCB3
CPFE3
GGBR4

0

- 6,89%
- 4,20%
- 4,12%
- 3,83%
- 3,40%

R$
R$
R$
R$
R$

52,50
38,50
23,93
29,35
33,22

Cenário Local

Por aqui, o Ibovespa Fechou em queda
e encerrou a semana com perdas de
1,36%, mas não apagou a alta de
1,75% no mês. Foi a segunda alta
mensal consecutiva do índice, que já
havia registrado valorização de 6% em
março.
Na expectativa de encontrar a
motivação da queda de hoje, o que
impactou a bolsa foi a realização de
ganhos nas bolsas internacionais, que
se afastaram dos recordes registrados
ontem além da queda no Petróleo de
pouco mais de 2%.

0

Câmbio e Juros

O dólar comercial teve forte alta de
1,79% a R$ 5,431 na compra e a R$
5,432 na venda em dia de formação da
Ptax. A moeda dos EUA se
desvalorizou em 1,18% ante o real na
semana e em 3,5% no mês.
No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu cinco pontosbase a 4,66%, o DI para janeiro de
2023 teve alta de 11 pontos-base a
6,29%, o DI para janeiro de 2025
avançou 10 pontos-base a 7,78% e o
DI para janeiro de 2027 registrou
variação positiva de 10 pontos-base a
8,43%.

As mais comentadas da Bolsa
#MODL11 - Banco Modal movimentou cerca de R$ 1,02 bi em sua oferta pública de
distribuição primária e secundária de units. Do total, cerca de R$ 783 mi foram para o
caixa da empresa e R$ 238,4 mi para os acionistas. Units começam a ser negociadas
em 30/abril na B3.
#RANI3 - Lucro líquido da Irani sobe 215% no 1TRI, para R$ 56,7 milhões. O lucro
líquido da Irani Papel e Embalagem somou R$ 56,7 milhões nos três primeiros meses do
ano, o que representa uma alta de 215% ante o mesmo período de 2020
#LREN3 - Lojas Renner levantou cerca de R$ 4 bi com a venda de novas ações.
Conselho da cia decidiu não exercer o lote adicional, que elevaria a oferta em até 35,7
mi de ações. Preço de R$ 39 por ação representa desconto de 6,85% em relação ao
fechamento de 15/abril.
#WIZS3 - Conselho da BRB Banco de Brasília aprovou a seleção da Wiz como parceiro
estratégico nos negócios de corretagem de seguros.
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