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BLUE CHIPS 
Ação/Classe Movimento

Itau Unibanco PN -1,2%

Petrobras PN -1,28%

Bradesco PN -1,47%

Ambev ON -1,91%

Petrobras ON -1,52%

BRF SA ON -7,33%

Vale ON -3,17%

Itausa PN -1,57%

MAIS NEGOCIADAS 
Ação/Classe Preço R$ Oscilação 

ELETROBRAS ON N1 40,10 −2,20%

VALE ON NM 81,88 −3,17%

PETROBRAS PN N2 29,27 −1,28%

ITAUUNIBANCOPN N1 23,81 −1,20%

PETROBRAS ON N2 32,41 −1,52%

(N1) Nível 1
(N2) Nível 2

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

MAIORES ALTAS  
Ação/Classe Preço R$ Oscilação

CIELO ON NM 3,83 +1,32%

KLABIN S/A UNT N2 21,34 −0,09%

SUZANO S.A. ON NM 52,05 +0,70%

TAESA UNT N2 40,46 +0,30%

ENERGIAS BR ON NM 20,60 +0,64%

(*) 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

GOL PN N2 9,94 −14,46%

CVC BRASIL ON NM 8,21 −11,72%

AZUL PN N2 13,70 −10,92%

MELIUZ ON NM 1,36 −11,11%

LOCAWEB ON NM 5,70 −9,67%

(*) 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
- 2,79

Nasdaq
- 4,68

FTSE-100
- 1,53

Xetra-Dax
- 2,43

FTSE(Mib)
- 2,79

S&P/ASX
- 1,25

Kospi
- 3,52

Paris Madri Tóquio Hong Kong Argentina China
 Índices
 em %

CAC-40
 - 2,67

Ibex
- 2,47

Nikkei
- 3,01

Hang Seng
- 3,39

BYMA/Merval
-1,35

Xangai
- 0,89

Shenzhen
- 0,0099

 ⁄ MERCADO DIA 

 ⁄ MERCADO DE CAPITAIS

Após encerrar a semana pas-
sada com valorização de 4,39%, o 
dólar subiu mais de 2,5% na ses-
são desta segunda-feira, terminan-
do o pregão na casa de R$ 5,1151, 
no maior nível de fechamento em 
mais de um mês. O dia foi mar-
cado por liquidação global de ati-
vos de risco e busca de refúgio na 
moeda americana. Investidores 
ajustam posições à perspectiva de 
que o Federal Reserve (Fed, o Ban-
co Central dos EUA), que anuncia 
sua decisão de política monetá-
ria amanhã, tenha que ser mais 
agressivo no processo de alta dos 
juros, dada a aceleração da infla-
ção ao consumidor nos EUA em 
maio para o maior nível em mais 
de 40 anos.

É grande também a expec-

Com inflação nos EUA, 
dólar sobe para R$ 5,1151
No Brasil, Copom deve elevar os juros para segurar alta inflacionária

Variação dólar (R$)

12 23 30 06 13

5,1402 5,1151

4,8130

maio junho

4,7526 4,7945

tativa para saber como o Comitê 
de Política Monetária (Copom) vai 
se comportar, no Brasil, tendo em 
vista a deterioração do ambiente 
externo - a alta do dólar pressiona 
ainda mais o cenário inflacioná-
rio interno. Por ora, as apostas são 
de que o BC vai elevar a taxa Se-
lic, na quarta-feira, em 0,50 ponto 
percentual, para 13,25% ao ano, e 
deixar a porta aberta para um au-

mento adicional. 
No mercado doméstico, o dó-

lar já abriu em alta superior a 1%, 
acima da linha de R$ 5,00. A bar-
reira de R$ 5,10 foi rompida ainda 
pela manhã, com a moeda cor-
rendo até a máxima de R$ 5,1314 
(+2,98%). No fim do dia, subiu 
2,54%, cotado a R$ 5,1151 - maior 
valor de fechamento desde 12 de 
maio (R$ 5,1402). Com isso, acumu-
la valorização de 7,63% em junho.

A economista-chefe da Armor 
Capital, Andrea Damico, projeta 
duas altas seguidas da taxa Selic 
(em junho e agosto) em 50 ponto 
porcentual, para 13,75% ao ano, 
dada a necessidade de ancorar as 
expectativas e garantir o processo 
de desinflação no Brasil nos próxi-
mos meses. Damico acredita que 
ainda haverá muita volatilidade 
na taxa de câmbio.

Ibovespa cai 2,73% e retoma 
menor nível desde 10 de janeiro

Com a aversão a risco exter-
na, o Ibovespa fechou nesta se-
gunda-feira em baixa de 2,73%, 
aos 102.598 pontos, engatando a 
sétima perda seguida. O nível de 
fechamento nesta segunda-fei-
ra foi o menor desde 10 de janei-
ro (101.945 pontos). Perto do fim 
da primeira quinzena do mês, 
a referência da B3 acumula per-
da de 7,86% em junho, passando 
do positivo ao negativo no ano 

(-2,12%), após a recuperação de 
maio (+3,22%) ante abril (-10,10%). 
O giro foi de R$ 30,2 bilhões. 

Assim como na alta do dólar, 
a aversão a risco tem como ori-
gem os futuros passos do Federal 
Reserve, cujo comitê de política 
monetária, o Fomc, volta a se re-
unir nesta semana, a exemplo do 
Copom, no Brasil, nesta quarta-fei-
ra. Os juros devem subir tanto por 
aqui quanto nos EUA.

Consulte o regulamento no site www.todosnatorcida.unicred.com.br

As compras com o cartão Unicred Visa 
podem virar prêmios incríveis para curtir 
a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™.
Escolha embarcar nessa experiência. 
Oferecimento Visa.
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