04/05/2021 - Terça-feira

Morning Call
O que você precisa saber hoje!
Preocupação sobre a pandemia no exterior, espera de um novo
aumento na projeção da Taxa Selic, Reforma Tributária e CPI da
Pandemia no Brasil.
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Cenário Externo
Dow Jones Futuro - 04/05
Nasdaq Futuro - 04/05
S&P Futuro - 04/05
VIX - 03/05

0 BTC/USD - 03/05

↑0,06%
↓0,33%
↓0,10%
↓ 1,94%
↑8,08%

Euro Stoxx - 04/05
DAX 50 - 03/05
Shanghai Composite - 30/04
Nikkei - 30/04
Petróleo - WTI - 04/05

↓0,99%
↓1,48%
↓0,81%
↓0,83%
↑1,12%

As Bolsas no exterior apresentam desempenho misto, com Nasdaq
futuro em baixa de 0,33% e o S&P 500 futuro em queda de 0,10% e
alta no "índice do medo" VIX de 8,08% com temor à propagação da
pandemia de diversos países.
Na Europa, bolsas também têm desempenho modesto, com baixas
em seus principais índices. Na Ásia, índices acionários no Japão e
China seguiram fechados por conta de feriado. Otimismo com avanço
da vacinação e retomada das economias leva o petróleo para segunda
alta consecutiva e o WTI alcança nível dos US$ 65 por barril,
enquanto o Brent vai para US$ 69 o barril. Dólar Index (DXY) sobe
0,4%, rendimento dos Treasuries de 10 anos avança para 1,619% e
Bitcoin cai, para US$ 56 mil.
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Cenário Local
Por aqui, está prevista para hoje a leitura do relatório da reforma
tributária em comissão mista do Congresso, a partir das 15h. Hoje
também começa a série de depoimentos na CPI da covid com os exministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, às 10h, e Nelson Teich, às
14h. Com atraso na chegada de vacinas contra covid, Congresso
pressiona o presidente Jair Bolsonaro a acelerar o processo de criação de
um programa social que substitua o auxílio emergencial, segundo a Folha.
Bolsonaro sancionou projeto de lei que cria programa de apoio aos
setores de turismo e entretenimento, com renegociação de dívidas
tributárias e acesso a recursos do Pronampe.
O Brasil registrou 983 mortes e 14.779.529 novos casos de covid-19 na
segunda-feira, segundo o ministério da Saúde, e o total de doses de
vacinas aplicadas chegou a 48.643 milhões até ontem, conforme
levantamento do Macro Research do BTG Pactual digital, o que
corresponde a 23,1% da população.
Na agenda do dia, hoje tem início a reunião do Copom, que divulga
amanhã a decisão sobre a Selic. A Fenabrave informa vendas de veículos
em abril. Tesouro faz leilão tradicional de NTN-Bs e Banco Central oferta
até 15 mil contratos de swap cambial em leilão de rolagem.
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03/05/2021 - Segunda-feira

Morning Call
0

Empresas em Destaque
#ALPA4 - Alpargatas assinou memorando de entendimentos, com
efeito vinculante, com sócios de Ioasys Desenvolvimento de Software
e Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas para aquisição de
100% do capital social da Ioasys por até R$ 200 milhões.
#BOAS3 - Kayne Anderson Rudnick Investment Management passa a
deter 5,2% das ações ON da Boa Vista Serviços.
#CASH3 - Méliuz aprova recompra de até 7,44 milhões ações ON em
18 meses, representando até 10% das ações em circulação da
companhia. Companhia não tem ações em tesouraria atualmente.
#FLRY3 - Fleury realizou o fechamento da compra de 100% das
quotas de emissão do Centro de Infusões Pacaembu (CIP). A
conclusão do negócio ocorreu após o cumprimento das condições
suspensivas e da aprovação, sem restrições, por parte do Cade.
#QUAL3 - Qualicorp aprovou distribuição de dividendos
correspondentes a R$ 0,7051 por ação. A data para pagamento dos
dividendos será 31 de maio. A distribuição irá considerar a base
acionária de 7 de maio. Serão negociadas ex-dividendo a partir de 10
de maio de 2021.
#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.
#PETR4 - A Petrobrás assinou contrato com a São Francisco Energia,
subsidiária da Global Participações em Energia, para a venda das três
usinas termelétricas (UTEs) movidas a óleo combustível localizadas no
Polo Camaçari (BA), por R$ 95 milhões.
#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 desdobramento das ações da cia na
proporção de 1 para 5. Ações passarão a ser negociadas desdobradas
no dia 6/maio; crédito das ações desdobradas será realizado no dia
10/maio
#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 Consórcios.
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