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BLUE CHIPS 
Ação/Classe Movimento

Itau Unibanco PN -1,03%

Petrobras PN +0,47%

Bradesco PN -0,71%

Ambev ON +0,38%

Petrobras ON +0,04%

BRF SA ON +0,1%

Vale ON +0,99%

Itausa PN -0,68%

MAIS NEGOCIADAS 
Ação/Classe Preço R$ Oscilação 

VALE ON NM 80,93 +0,99%

PETROBRAS PN EDJ N2 23,44 +0,47%

ITAUUNIBANCOPN N1 26,01 −1,03%

BRADESCO PN N1 15,33 −1,60%

LOCALIZA ON NM 59,39 −2,03%

(N1) Nível 1
(N2) Nível 2

(NM) Novo Mercado
(S) Referenciadas em US$

MAIORES ALTAS  
Ação/Classe Preço R$ Oscilação

REDE D OR ON NM 29,33 +3,57%

MARFRIG ON NM 9,78 +3,16%

SUL AMERICA UNT N2 21,65 +2,95%

BBSEGURIDADEON NM 31 +2,41%

GERDAU PN EDJ N1 29,36 +1,42%

(*) cotações p/ lote mil
($) ref. em dólar
(NM) Cias Novo Mercado
(N1) Cias Nível 1

(#) ações do Ibovespa
(&) ref. em IGP-M
(N2) Cias Nível 2
(MB) Cias Soma

MAIORES BAIXAS 
Ação/Classe Preço R$ Oscilação

CVC BRASIL ON NM 5,14 −7,22%

CIELO ON EJ NM 4,78 −6,82%

AMERICANAS ON NM 10,07 −5,36%

GRUPO SOMA ON NM 10,86 −4,32%

GRUPO NATURAON NM 11,86 −4,20%

(*) cotações por lote de mil
($) ref. em dólar
(NM) Cias Novo Mercado
(N1) Cias Nível 1

(#) ações do Ibovespa
(&) ref. em IGP-M
(N2) Cias Nível 2
(MB) Cias Soma

MUNDO/BOLSAS 
Nova York Londres Frankfurt Milão Sidney Coreia do Sul

 Índices
 em %

Dow Jones
+0,28

Nasdaq
+0,99

FTSE-100
+ 0,17

Xetra-Dax
+ 0,036

FTSE(Mib)
-0,04

S&P/ASX
 + 0,70

Kospi
+ 0,53

Paris Madri Tóquio Hong Kong Argentina China
 Índices
 em %

CAC-40
 + 0,32

Ibex
+ 0,07

Nikkei
+ 0,61

Hang Seng
+ 0,57

BYMA/Merval
-0,39

Xangai
+ 0,26

Shenzhen
-0,34

 ⁄ MERCADO DIA 

 ⁄ MERCADO DE CAPITAIS 

Ainda com foco na PEC, Ibovespa cai 0,18%
Dólar encerrou cotado a R$ 5,3744, em baixa de 0,10% e liquidez reduzida no contrato futuro de dezembro

O Ibovespa emendou ontem 
a segunda perda diária, ainda 
descolado do sentimento positi-
vo no exterior, com a expectati-
va para apresentação, nos próxi-
mos dias, da PEC da Transição, 
em que a sinalização de integran-
tes da equipe volta a ser de que o 
montante de recursos fora do teto 
deve ficar mesmo em torno de R$ 
175 bilhões.

 Em dia muito negativo para 
o petróleo, a leve variação de Pe-
trobras (ON +0,04%, PN +0,47%), 
assim como a alta de Vale (ON 
+0,99%), contribuiu para mode-
rar as perdas do Ibovespa na ses-
são. No fechamento, a referência 
da B3 mostrava leve baixa de 
0,18%, aos 108.841,15 pontos, en-
quanto em Nova York os ganhos 
do dia chegaram a 0,99% (Nas-
daq), neutros à ata, sem surpre-
sas, do Federal Reserve.

Entre a mínima e a máxima, 

o Ibovespa oscilou dos 107.901,91 
aos 109.285,24 pontos, saindo de 
abertura aos 109.035,80 pontos. 
Na semana, o índice cede 0,03%, 
com perdas no mês a 6,20% - no 
ano, o avanço está em 3,83%. 
Bem mais fraco do que nas úl-
timas sessões, o giro financeiro 
se limitou a R$ 23,6 bilhões. Na 
ponta positiva do Ibovespa, des-
taque na sessão para Rede D’Or 
(+3,57%), à frente de Marfrig 
(+3,16%), Sul América (+2,95%) 
e BB Seguridade (+2,41%). No 
lado oposto, CVC (-7,22%), Cielo 
(-6,82%), Americanas (-5,36%) e 
Soma (-4,32%).

A sinalização da equipe de 
transição é de que a PEC deve ser 
apresentada dentro de 24h a 48h, 
com tramitação que deve ser ini-
ciada na semana que vem, de for-
ma a que se alcance o prazo de 
15 de dezembro para deliberação 
final sobre a matéria. A demora 
para definir o texto tem pressio-
nado em especial os juros futuros, 

que voltaram a mostrar inclinação 
na ponta longa nesta quarta-feira. 
“Estamos vivendo o oposto ao 
que se vê no exterior no momen-
to: colocando prêmio de risco aqui 
enquanto se retira prêmio por lá. 
Não fosse o desempenho positivo 
de ações do setor de commodities 
no ano, em especial Petrobras (ON 
+42,10%, PN +39,03% em 2022), o 
Ibovespa estaria em nível pior”, 
diz Natali.

Para o estrategista, mesmo 
que, na conta final, o volume de 
recursos fora do teto fique nos 
R$ 175 bilhões, a forma de comu-
nicação da equipe de transição 
será essencial para ancorar as 
expectativas do mercado, e pre-
cisará trazer um “compromisso 
com o fiscal que vá além do fio 
do bigode”.

“Os juros longos têm subido 
bem no Brasil, voltando a precifi-
car alta para o ano que vem, com 
a curva sofrendo bastante com a 
indefinição sobre a PEC. Há uma 

escalada bastante forte em rela-
ção ao que se via antes da elei-
ção”, diz Paulo Gala, economista-
-chefe do Banco Master.

Com muitas trocas de sinal e 
oscilação de cerca de sete centa-
vos entre mínima (R$ 5,3462) e 
máxima (R$ 5,4123), o dólar en-
cerrou o dia cotado a R$ 5,3744, 
em baixa de 0,10%. A liquidez foi 

reduzida, com o contrato de dólar 
futuro para dezembro, principal 
termômetro do apetite por negó-
cios, movimentado pouco mais 
de US$ 11 bilhões. O giro amanhã 
tende a ser ainda menor, em ra-
zão do feriado do Dia de Ação de 
Graças nos EUA e da estreia da 
estreia do Brasil na Copa do Mun-
do do Qatar.
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*Condições de acordo com  a disponibilidade do produto junto à cooperativa.Fale com o seu Gerente de Relacionamento


