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Fechamento
do dia
Raio-X do Mercado
Ibovespa

119.209 pts

IFIX

2.862,43 pts

Dólar

R$ 5,4420

Euro

R$ 6,5634

DI Jan/2022

4,735 a.a

↑ 0,27%
↑ 0,04%
↑ 0,09%
↑ 0,43%
↑ 1,72%

Pressão Vendedora X Pressão Compradora

Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
BTC/USD
Petróleo WTI

Volume Financeiro: R$ 35.350.682.168,78

Maiores Altas
IGTA3
CCRO3
BRML3
RAIL3
TOTS3
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+ 5,16%
+ 5,07%
+ 4,94%
+ 4,35%
+ 4,34%

Maiores Baixas
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R$

38,70
12,65
9,99
20,87
32,45

SBSP3
BRKM5
CVCB3
USIM5
MRFG3
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Cenário Externo

Nos EUA, as bolsas americanas fecharam
em alta com a exceção do índice Nasdaq,
de ações de empresas de alta tecnologia.
Hoje durante discurso, o presidente do
Federal Reserve, Jerome Powell, disse que
a economia dos Estados Unidos está
melhor, mas “ainda não fora de perigo”,
trazendo cautela entre os investidores.

Hoje foi divulgado o Boletim Focus
semanal, De acordo com a publicação de
hoje, a projeção para o IPCA deve ficar em
5,04%, um avanço de 0,03 ponto
percentual na comparação com a semana
anterior. Para 2022, a previsão subiu de
3,60% para 3,61%

R$
R$
R$
R$
R$

40,00
50,04
22,95
21,73
18,87

Cenário Local

A volatilidade de hoje foi puxada pelasções
de bancos. Itaú Unibanco (ITUB4) teve alta
de 1,4%, Bradesco (BBDC3; BBDC4)
registrou ganhos de 2,98%, Banco do Brasil
(BBAS3) subiu 0,37% e Santander avançou
1,95%. Juntos,
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Política e Economia
No cenário político, a expectativa é pelo
relatório final da Reforma Tributária, que
deve ser lido amanhã em comissão mista.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), disse que a aprovação
do projeto é prioridade.

- 6,49%
- 4,68%
- 4,25%
- 3,20%
- 2,68%

Por aqui, o Ibovespa fechou o primeiro
dia da semana com uma leve alta de
0,27% em um dia marcado por
indefinição. Após operar a maior parte do
dia em baixa, o índice passou a operar no
positivo no início da tarde.

Na europa os índices europeus tiveram
em sua maioria altas na segunda-feira, em
que as bolsas do Reino Unido
permaneceram fechadas para o feriado.
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↑ 0,70%
113.895,12 pts ↓ 0,48%
↑ 0,27%
4.192,66
↑ 0,10%
USD 57.050
↑ 1,51%
USD 64,42

34.113,23 pts

Câmbio e Juros

O o dólar comercial teve queda de 0,24%
a R$ 5,418 na compra e a R$ 5,419 na
venda. Já o dólar futuro com vencimento
em junho registra leve variação positiva
de 0,06% a R$ 5,454 no after-market.
No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu cinco pontos-base
a 4,72%, o DI para janeiro de 2023 teve
alta de nove pontos-base a 6,40%, o DI
para janeiro de 2025 avançou seis
pontos-base a 7,86% e o DI para janeiro
de 2027 registrou variação positiva de
cinco ponto-base a 8,50%.

As mais comentadas da Bolsa

#CSAN3 - O grupo Cosan, dono da Raízen, Rumo Logística e Comgás, informou nesta
sexta, a aprovação da proposta de desdobramento das ações ordinárias da companhia.
Assim, cada ação da Cosan passa a representar 4 ações da mesma espécie e sem
alteração do capital social. Cosan aprova pagamento de R$ 278,7 milhões em
dividendos adicionais. Valor é equivalente a R$ 0,59710826 por ação ordinária. Data
de pagamento será fixada pelo conselho. Ações serão negociadas ex- dividendo a
partir de 3/maio.
#LAME4 #BTOW3 - Ame, carteira digital da B2W e Lojas Americanas, comprou a
Nexoos, que é uma fintech que conecta investidores a pequenas e médias empresas em
busca de crédito. Esta é a 3ª aquisição da Ame no setor, em dezembro ela comprou a
BIT Capital e a Parati.
#PRIO3 - Petro Rio aprovou o desdobramento das ações da companhia à razão de 1/5,
ou seja, cada ação da petrolífera passa a ser representada por cinco ações. Segundo a
empresa, o objetivo da operação é aumentar a liquidez das ações ordinárias no
mercado.
#SOJA3 - Em comunicado ao mercado divulgado hoje, a novata Boa Safra Sementes que estreou na Bolsa de valores brasileira (B3) em 29 de abril - informou que a gestora
Truxt Investimentos alcançou participação de 6,75% do total de ações ordinárias (ON)
da companhia.
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