04/05/2021 - Terça-feira

Fechamento
do dia
Raio-X do Mercado
Ibovespa

117.712 pts

IFIX

2.856,22 pts

Dólar

R$ 5,4228

Euro

R$ 6,5153

DI Jan/2022

4,795 a.a

↓ 1,26%
↓ 0,22%
↓ 0,26%
↓ 0,67%
↑ 1,27%

Pressão Vendedora X Pressão Compradora

Dow Jones

34.140,34 pts

Nasdaq

113.633 pts

S&P 500

4.164,00

BTC/USD

USD 54.444

Petróleo WTI USD 65,74

Volume Financeiro: R$ 35.726.249.964,71

Maiores Altas
PRIO3
FLRY3
JBSS3
QUAL3
MRFG3

0

+ 3,70%
+ 2,55%
+ 2,42%
+ 2,41%
+ 2,22%

↑ 0,07%
↓ 1,88%
↓ 0,67%
↓ 4,89%
↑ 1,95%

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

95,26
25,73
30,46
27,60
19,29

BIDI11
LWSA3
ELET6
ITUB4
ELET3

0

Cenário Externo

Nos
EUA,
as
bolsas
americanas
encerraram o dia em baixa à exceção do
índice Dow Jones, de blue chips da
economia tradicional. Os índices dos
Estados Unidos tiveram uma piora
repentina em meio a um forte volume pela
manhã, algo que ditou o ritmo de Wall
Street pelo restante do pregão.

- 7,69%
- 5,13%
- 4,58%
- 4,26%
- 4,23%

R$ 214,00
R$ 26,61
R$ 35,38
R$ 26,71
R$ 35,24

Cenário Local

Por aqui, o Ibovespa fechou em queda
puxado principalmente pelas ações do
Itaú Unibanco (ITUB4), que registrou um
dos piores desempenhos do índice na
sessão depois de divulgar seu resultado
no primeiro trimestre.

As bolsas asiáticas fecharam com
resultados variados entre si, enquanto
grandes mercados do Japão e da China
continuam fechados para feriados.
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Política e Economia
No cenário político, os investidores ainda
acompanham com atenção o noticiário
político, em dia cheio para Brasília. O exministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, depôs na (CPI) da Covid, que
recebeu também outro ex-ministro da
pasta, Nelson Teich.
O governo também anunciou na segunda
que o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) vai sancionar projeto de lei
aprovado pelo Congresso estabelecendo
medidas de apoio ao setor de eventos com
veto à previsão de redução de tributos
para as empresas.
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Câmbio e Juros

O dólar comercial subiu 0,22% a R$ 5,43
na compra e a R$ 5,431 na venda. Já o
dólar futuro com vencimento em junho
cai 0,38% a R$ 5,435 no after-market.
No mercado de juros futuros, o DI para
janeiro de 2022 subiu cinco pontos-base
a 4,78%, o DI para janeiro de 2023 teve
alta de 12 pontos-base a 6,52%, o DI
para janeiro de 2025 avançou 17
pontos-base a 8,02% e o DI para janeiro
de 2027 registrou variação positiva de
17 pontos-base a 8,65%.

As mais comentadas da Bolsa

#GOLL4 - Gol informou que seu conselho de administração aprovou aumento de
capital que poderá atingir um total de R$ 511,8 milhões, liderada pelos acionistas
controladores, os irmãos Constantino, que têm a intenção de subscrever até
aproximadamente R$ 270 milhões em novas ações. O aumento de capital será
realizado mediante a emissão, para subscrição privada, de até 171,1 milhões ações
ordinárias, ao preço de R$ 0,6911 a unidade e de 16,2 milhões de ações preferenciais,
a R$ 24,19.
#PCAR3 – JPMorgan REBAIXA recomendação de GPA de COMPRA para NEUTRA.
Preço-alvo de R$ 39 implica potencial de queda de 2,8% em relação ao último
fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo
médio em R$ 38,38.
#RECV3 - PetroRecôncavo precificou sua oferta pública inicial de ações a R$ 14,75 por
ação, segundo o website da CVM. Faixa indicativa ficava entre R$ 12,50 e R$ 15,50.
#WIZS3 #SANB11 - Wiz acerta parceria comercial com Santander Consórcios.
Convênio serve para comercialização, distribuição e divulgação de consórcios e
produtos correlatos administrados pela Santander Consórcio
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