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O Ibovespa chegou ao fim desta quinta-feira em alta de 2,04%, aos 105.892
pontos. Com indícios de que o ciclo de alta de juros possa estar na reta final,
investidores passaram a assumir posições com um maior grau de risco. Apesar da
amena agenda de indicadores, o mercado reagiu bem à sinalização de expansão da
atividade econômica e melhor ocupação do mercado de trabalho através de
indicadores econômicos. Na política, a sanção do projeto de lei que cria um piso
nacional salarial para os enfermeiros ficou no radar. O projeto elevou o piso salarial
de enfermeiros à R$ 4.750 enquanto o de técnicos de enfermagem gira em torno
de R$ 3.325. Na seara eleitoral, o deputado André Janones (Avante) desistiu
oficialmente da candidatura à presidência da república (1% das intenções de
votos) e passa a apoiar a candidatura de Lula. O candidato petista mantém o
objetivo de aumentar a distância para o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e
ganhar ainda no primeiro turno.

Para o dia de hoje, o mercado monitora a divulgação dos dados do IGP-DI (08h),
esperando uma contração de 0,18% no mês de julho, frente ao aumento de 0,62%
no mês anterior. Do lado corporativo, o calendário de resultados não apresenta
nenhuma divulgação dos balanços, mas o mercado deve refletir os bons resultados
de BBDC4, TUPY3 e FLRY3. Os mercados devem acompanhar a reação ao Payroll
dos EUA, que deve influenciar o rumo dos negócios durante o dia.

GRND3: O Conselho de Administração da Grendene aprovou a distribuição
antecipada de R$ 25.644.683,71 em proventos, segundo aviso feito aos acionistas
nesta quinta-feira, 04. O valor será dividido em uma parcela de R$ 18 milhões paga
na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), o que corresponde ao valor bruto de
R$ 0,019962463 por ação. A segunda parcela será de R$7.644.683,71, pago como
dividendos, na proporção de R$ 0,008478151 por ação.

PARD3: Com o auxílio de consultores especializados, o Instituto Hermes Pardini
concluiu que a compra de determinados ativos físicos da DaVita Health Care Brasil
Serviços Médicos não representa um investimento relevante para a Companhia,
segundo comunicado feito ao mercado nesta quinta-feira, 04. A operação
corresponde ao direito de utilização de 10 unidades no estado de São Paulo,
incluindo suas benfeitorias, equipamentos instalados para operação, e para a
realização de exames de análises clínicas, imagem, dentre outros, e seus
mobiliários. Os ativos foram integrados à companhia após a aquisição da DaVita
Centros Médicos.

AESB3: O Conselho de Administração da AES Brasil aprovou a distribuição de
dividendos intermediários relativos ao primeiro semestre de 2022, segundo aviso
feito aos acionistas nesta quinta-feira, 04. O montante total a ser distribuído é de
R$ 52.877.139,11, o que equivale a R$ 0,10745060195 por ação. O pagamento
será realizado em 30 de setembro, com base na composição acionária do dia 09 de
agosto.

VIVT3: A Telefônica Brasil aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a
ratificação da compra da Oi (OIBR3) Móvel, segundo fato relevante divulgado nesta
quinta-feira, 04. A Tim (TIMS3) e a Claro também fazem parte do contrato como
compradoras, assim como a operadora da Vivo.

Bolsas em leve queda nessa sexta-feira. O EuroStoxx cai 0,4%, enquanto os futuros
do S&P e do Nasdaq100 cedem cerca de 0,1%. Na Ásia, o Nikkei fechou em alta de
0,9% e o Hang Seng avançou 0,1%. O VIX avança 0,5 ponto para 21,9 pontos. Nas
moedas, o DXY sobe 0,2% aos 105,9 e as moedas de emergentes operam em
queda contra o dólar. Nas commodities, o preço do petróleo está estável em USD
94,1/bbl, os futuros curtos do minério de ferro se recuperam 3,1% para 109,0
dólares por tonelada e os grãos operam mistos. As taxas das treasuries estão no
zero a zero.

Índices americanos amanhecem em leve queda, mas devem caminhar para mais
uma semana de recuperação. A atenção dos investidores se voltará ao Payroll de
julho, a ser divulgado às 09h30 , que traz indicações sobre o atual estado da
economia americana e os próximos passos para o Fed. Vale ressaltar que, à
despeito de sinais de desaceleração da atividade econômica, o mercado de
trabalho segue apertado. A temporada de resultados segue aquecida no mercado
americano, com 74% e 60% dos resultados acima do esperado no S&P 500 e
Nasdaq respectivamente. A divulgação Payroll americano deve nortear os
mercados nesta sexta-feira. Os investidores também mantém no radar o discurso
do presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin.
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Berkshire Hathaway Inc, ING Group, TELUS Corp, Liberty, 

Trimble Inc, Westinghouse Air Brake Tec, Icahn 

Enterprises, Western Digital Corp, Nomura Holdings Inc, 

Brookfield Renewable Partners.
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sexta-feira, 5 de agosto de 2022

08:00 BZ IGP-DI Jul -0,18% 0,62%

09:30 US Payroll Jul 250 mil 372 mil

09:30 US Taxa de desemprego Jul 3,60% 3,60%

16:00 US Fed: Crédito ao Consumidor Jun US$ 27 bi US$ 22,3 bi

4.150 USD 13.317 USD

Nasdaq (fut)

-0,04% -0,07%

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

7.399 EUR 3.736 EUR

-0,12% -0,29%

Shangai Nikkei HSI Index

3.227 CNY 28.175 JPY 20.217 HKG

+21,00%+0,87%+1,19%

Nasdaq Dow Jones VIX

4.151 USD 12.720 USD 32.726 USD 21,44 USD

-0,08% +0,41%

S&P 500

-0,26% -2,32%

FTSE 100 Stoxx 600

7.448 EUR 739,06 EUR

+0,03% +0,01%

Ibovespa Small Caps

105.892 BRL 2.159 BRL

+2,40% +4,28%

INDQ22 DOLU22 BGIQ22 CCMU22

106.885 5.251,000 USD 317,85 BRL/@ 87,45 BRL/saca

+1,80%+2,33% -1,47% -0,30%

5-ago

4-agoFechamento


