03/05/2021 - Segunda-feira

Morning Call
O que você precisa saber hoje!
Dados do Copom, Dados de Emprego nos Estados Unidos, Andamento
da CPI da Covid e Cronograma de Vacinação ficam estão no radar do
investidos para o dia de hoje.

Calendário Econômico

Anterior

Previsão

65,5

63,3

05:00

PMI Industrial Zona do Euro - Abril

08:30

Relatório Focus do Banco Central do Brasil

10:45

PMI Industrial Estados Unidos - Abril

59,10

60,60

11:00

Gastos de Construção Mensal - Março

-0,80%

1,9%

11:00

PMI Industrial ISM - Abril

64,70

65

15:00

Balança Comercial - Abril

$ 1,5B

$ 1,3B

21:00

Total de Venda de Veículos - Abril

17,7 M

$ 1,3B
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Cenário Externo
Dow Jones Futuro - 03/05
Nasdaq Futuro - 03/05
S&P Futuro - 03/05
VIX - 03/05

0 BTC/USD - 03/05

↑0,65%
↑0,29%
↑0,56%
↓ 2,69%
↑3,68%

Euro Stoxx - 03/05
DAX 50 - 03/05
Shanghai Composite - 03/05
Nikkei
Petróleo - WTI

↑0,81%
↑0,97%
↓0,81%
↓0,83%
↑0,32%

As Bolsas no exterior iniciam semana com viés de alta, mas liquidez
mundial é moderada em meio aos feriados, com índices fechados no
Japão, China e Reino Unido. Na sexta-feira, índices em Nova York
fecharam em baixa, com o S&P 500 caindo 0,72%. Hoje, S&P 500
futuro avança 0,3%. No fim de semana, o bilionário Warren Buffett
alertou sobre crescentes pressões sobre os preços e um “frenesi de
compras” impulsionado por baixas taxas de juro. Na Europa, o PMI
industrial da zona do euro subiu de 62,5 em março para 62,9 em abril,
abaixo das estimativas do mercado de 63,3. O PMI manufatura dos
EUA sai às 10h45. Dólar opera próximo da estabilidade, bem como o
rendimento (yield) dos Treasuries de 10 anos, a 1,626%. Bitcoin
avança para US$ 58 mil.
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Cenário Local
Por aqui, a semana reserva o início dos depoimentos na CPI da covid e
entrega do texto da reforma tributária. O presidente da Câmara havia
dado o prazo de hoje para a entrega do texto da reforma pelo relator, o
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Em entrevista ao O Globo, o
ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o apoio de Bolsonaro à
agenda liberal do governo, que era de 100% em 2018, está em 65%
agora, e que não sairá durante a pandemia.
Anvisa autoriza Fiocruz a produzir insumo da vacina AstraZeneca e Brasil
pode antecipar meta de vacinação e imunizar 80,5 milhões de pessoas
até junho, segundo O Globo, com a chegada de novas remessas.
A semana guarda uma série de indicadores econômicos nos Estados
Unidos, como o Relatório de Emprego, que sai na sexta-feira (7) e que
deve mostrar uma forte recuperação no mercado de trabalho do país.
Por aqui, o mais esperado é a decisão do Comitê de Política Monetária na
quarta-feira (5). Ainda no noticiário nacional, a expectativa é pelo
relatório final da Reforma Tributária, uma vez que o presidente da
Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) afirmou que receberia o
texto hoje. Lira disse que a aprovação da matéria é prioridade no
Legislativo.
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Empresas em Destaque
#ANIM3 - Ânima Educação assinou, junto com sua subsidiária integral
Brasil Educação, a aquisição do Centro Educacional de Formação
Superior (CEFOS) por R$ 57,1 milhões. Do valor total da transação,
R$48 milhões serão pagos no ato do fechamento.
#BPAC11 - Controlada do BTG Pactual compra Fator Corretora de
Valores. Valor da transação não foi informado. Aquisição faz parte da
estratégia de expansão do BTG Pactual Digital no segmento de
assessoria de investimentos.
#CASH3 - Méliuz diz em comunicado que assinou acordo de
associação com a Acessopar Investimentos e Participações para
incorporar 100% das ações em troca de novas ações de emissão da
Méliuz. Valor da transação totaliza R$ 324,5 milhões e está sujeito a
ajustes.
#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.
#EQTL3 - Equatorial pagará R$ 158,4 milhões dividendos adicionais
até 31/dez. Farão jus aos dividendos aqueles que forem acionistas da
companhia no dia 30/abril. Pagamentos serão feitos até o dia 31/dez.
2021.
#FLRY3 - Fleury anunciou que concluiu a aquisição de 80% das ações
da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, do Instituto de Oftalmologia 9
de Julho e do Centro Avançado de Oftalmologia.
#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.
#RECV3 - Petrorecôncavo cortou em 20% o piso da faixa indicativa
previsto para o IPO da empresa, passando de R$ 15,50 para R$ 13.
Precificação do IPO está marcada para esta segunda-feira.
#PETR4 - Petrobras iniciou a fase vinculante para a venda da
totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e de 25% na Transportadora
Sulbrasileira de Gás (TSB).
#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.
#QUAL3 - Assembleia de acionistas da Qualicorp aprovou R$ 279,4
milhões em dividendos complementares a serem distribuídos.
Totalidade dos dividendos tomarão como base a posição acionária de
07/maio. Ações da cia serão negociadas ex-dividendos a partir de
10/maio.
#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.

econoinvest

