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Top Altas: QUAL3(+6,68%); WEGE3(+4,98%); IRBR3 (+4,04%)

Top Baixas: COGN3(-4,76%); BBAS3(-4,10%); CPFE3(-3,69%)
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quarta-feira, 22 de junho de 2022

10:30 US Jerome Powell participa de testemunho

11:00 EU índice de confiança do consumidor (Prev) Jun -20,5 -21,1

3.701 USD 11.345 USD

Nasdaq (fut)

-1,77% -2,00%

S&P 500 (fut) FTSE 100 Euro Stoxx 500

7.012 EUR 3.412 EUR

-1,13% -1,90%

Shangai Nikkei HSI Index

3.267 CNY 26.149 JPY 21.008 HKG

-2,56%-0,37%-1,20%

Nasdaq Dow Jones VIX

3.764 USD 11.069 USD 30.530 USD 30,19 USD

+2,45% +2,51%

S&P 500

+2,15% -2,71%

FTSE 100 Stoxx 600

7.152 EUR 408,58 EUR

+0,42% +0,35%

Ibovespa Small Caps

99.685 BRL 1.972 BRL

+0,16%-0,17%

INDQ22 DOLN22 BGIM22 CCMU22

102.290 5.144,000 USD 324,00 BRL/@ 91,50 BRL/saca

-3,58%+0,57% -1,27% +0,14%

22-jun

21-junFechamento

Bolsas em queda nesta quarta-feira. O EuroStoxx cai 2,0%, enquanto os futuros do S&P
e do Nasdaq100 cedem 1,4% e 1,6%, respectivamente. Na Ásia, o Nikkei fechou em
queda de 0,4% e o Hang Seng perdeu 2,6%. O VIX sobe 1,1 ponto para 31,3 pontos. Nas
moedas, o DXY está de lado em 104,5 e as moedas de emergentes depreciam contra o
dólar. Nas commodities, o preço do petróleo cede 4,2% para USD 109,8/bbl, os futuros
curtos do minério de ferro caem 5,8% para 108,3 dólares por tonelada e os grãos
operam mistos. As taxas das treasuries caem entre 3 e 7 bps com ganho de inclinação
na curva.

A volatilidade nos mercados não dá trégua e as bolsas praticamente apagam a
recuperação observada ontem. Investidores estrangeiros saem em busca de ativos
livres de risco hoje, como o dólar e renda fixa americana. Temos observado fortes
reações negativas às indicações de políticas monetárias mais agressivas em combate da
inflação, o que aumenta os receios sobre uma recessão econômica. Em dia de agenda
internacional fraca, o mercado aguarda o testemunho de Jerome Powell, presidente do
Fed, hoje e amanhã no Congresso, em busca de sinais sobre o futuro da política
monetária americana. Do lado das commodities, o medo de que uma recessão reduza a
demanda reflete em queda nos preços do petróleo e de minérios hoje. Ainda assim, os
preços de petróleo permanecem elevados e contribuindo fortemente para a inflação, e
o presidente americano Joe Biden volta a pensar em uma suspensão temporária dos
impostos federais sobre a gasolina.

O Ibovespa encerrou o pregão de ontem em queda de 0,17%, destoando dos
mercados internacionais. Após operar durante toda a manhã no positivo,
sustentado pelas ações ligadas às commodities metálicas, o índice perdeu força no
final da tarde, principalmente pela piora da performance da Petrobrás devido às
pressões políticas sobre a empresa. No cenário macro, a ata do Copom divulgada
pela manhã apresentou um discurso mais duro, com o BC indicando que a taxa deve
permanecer no patamar atual por mais tempo que o antecipado devido à alta
inflação.

Para o dia de hoje, com a agenda de indicadores esvaziada, a aversão a risco vista
nos mercados internacionais pela manhã deve contaminar o Ibovespa,
principalmente pela queda das commodities ligadas ao crescimento economico,
como o cobre, o minério de ferro e o petróleo. No micro, investidores seguem
atentos às discussões com relação à Petrobrás. Ontem o ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu a concessão de uma bolsa-caminhoneiro e um aumento do
vale-gás para a população de baixa renda, se manisfestando contrários à mudança
da Lei das Estatais.

MULT3 - O conselho de administração da Multiplan aprovou o novo programa de
recompra de ações. A companhia poderá negociar até 14 milhões de papéis
ordinários. O prazo máximo para a negociação das operações autorizadas será de 12
meses, iniciando-se em 22 de junho de 2022 e encerrando-se em 22 de junho de
2023.

IRBR3 - O IRB Brasil Resseguros comunicou que disponibilizou relatório periódico do
mês de abril de 2022 e do acumulado dos quatro meses do ano. Entre os destaques,
o resultado líquido de abril de 2022 foi negativo em R$ 92,7 milhões, ante um
prejuízo de R$ 48,9 milhões no mesmo período do ano passado. No acumulado dos
primeiros quatro meses de 2022, o prejuízo líquido foi de R$ 12,2 milhões, quando
comparado a um lucro líquido de R$ 1,9 milhão em igual intervalo de 2021.

EMBR3 - Mesmo em um cenário de inflação e incertezas globais, a Embraer
continua apostando no crescimento do mercado de jatos executivos. A fabricante
brasileira acaba de inaugurar a expansão do seu Centro de Serviços de Sorocaba
(SP), reflexo da demanda crescente da aviação executiva. A unidade dobrou de
tamanho, contando agora com quatro hangares. O investimento na expansão foi de
R$ 10 milhões. Segundo o Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte, Johann
Bordais, a demanda aquecida no segmento deve favorecer a área de serviços da
companhia. "Estamos vendo uma demanda crescente por jatos executivos, a
utilização da frota não caiu", afirmou o executivo em entrevista ao Broadcast.


