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Agenda Macro 

05:00 PMI de Serviços - Proj. & Real: 46,4 p @ Zona do Euro 
05:30 PMI de Serviços - Real: 52,4 p @ Reino Unido 
08:00 Decisão de Juros - Real: 0,5% @ Reino Unido 
08:45 Decisão de Juros - Proj.: 0,75% @ Zona do Euro 
09:30 Pedidos de Auxílio Desemprego – Proj.: 347mil @ EUA 
10:30 Carta da Anfavea @ Brasil 
11:30 Discurso de Bernanke  @ EUA  
 

Cenário 

A sessão anterior do mercado financeiro foi marcada por tensões quanto aos movimentos da 
Coréia do Norte e o deslocamento de baterias de defesas antimísseis americanos para a região. 
Os indicadores econômicos também não ajudaram muito, com o ISM de serviços e o ADP 

employment registrando resultados abaixo das expectativas médias. 
 
A sessão de hoje se mostra mais otimista com o movimento agressivo do Banco do Japão para 
estimular a economia e alcançar a meta de inflação mínima anual de 2%. A decisão disparou o 
Nikkei em níveis históricos e contribui para a alta nas bolsas de valores internacionais. 
 

Renda Variável 

Apesar das perdas internacionais, o mercado local se descolou com alta expressiva (IBOV: 
+1,24% / 55.562 pontos), puxado principalmente por ações da Vale do Rio Doce (ON: 5,90% / 
R$ 35,16; PN: 5,05% / R$ 33,45 (VOL.: R$ 968.066.400)), na expectativa de uma decisão 
positiva sobre a bitributação de empresas com filiais no exterior.  
 
As construtoras também se beneficiaram e ajudaram o índice ontem (ROSSI RESI ON: +9,03% / 
R$ 3,38 GAFISA ON: +7,46% / R$ 4,03), sem uma alta concisa, porém, devido à maior queda 
do dia (PDG REALT ON: -5,19% / R$ 2,74) acompanha de MMX ON: -3,28% / R$ 2,06 e OI PN: 
-2,76% / R$ 5,98. 
 
Nos EUA, o dia foi negativo por temores bélicos e os principais destaques de queda foram os 
bancos, com JPMorgan -2,96%, Bank of America -2,80% e American Express com -2,05%. Os 
únicos destaques positivos foram Merck +1%, Boeing +0,32% e United Technologies +0,23%. 
 
As perspectivas se mostram mais positivas para a sessão atual, após a decisão do BoJ. 
 
Dow Jones: -0,76% /  14.550 pontos  
S&P 500: -1,03% /  1.554 pontos  
Nasdaq: -1,10% / 3.219 pontos 
 
HangSeng: -0,14% / 22.337 pontos   
Nikkei: +2,20% / 12.635 pontos  
STI: -0,42% 3.307 pontos 
 
Dax: +0,60% / 7.922 pontos (8:30 am) 
CAC40: +1,02% / 3.793 pontos (8:30 am) 
FTSE: +0,06% / 6.424 pontos (8:30 am) 
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Renda Fixa 

Os vencimentos mais curtos dos juros futuros apresentaram alta na sessão de ontem, devido à 
pressão ainda presente no item alimentação em diversas medidas de preço. Mesmo a queda do 
IPC da Fipe não foi suficiente para reverter a pressão no mercado, pois mesmo aos -0,17%, o 
índice demonstrou alta de 0,77% no item alimentação, de uma alta anterior de 0,34%. 
 
No curtinho, o DI july apresentou alta de 5 bp para 7,22% e o janeiro 14 apresentou alta de 10 
bp aos 7,85%. Na curva longa, o contrato apresentou queda de 1 bp aos 9,94% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O dólar continua a operar na terceira casa decimal e o Banco Central continua a se preocupar 
com quaisquer pressões inflacionárias, inclusive advindas do câmbio. Por isso o mercado 
continua cauteloso, porém com tendência de alta declarada. 
 
No cenário internacional, o dólar continua pressionado pela elevação na demanda por 
Treasuries, com destaque para alta de 0,39% contra a Libra (£ 0,6634), 0,35% contra o Euro (€ 
0,7813) e de 2,58% contra o Yen (¥ 95,745). 
 
Dólar Comercial: +0,15% R$ 2,024 
Dólar Maio: +0,00% 2.035,50 
Dólar Julho: +0,39% 2.054,00 
 
________ 
 

Comentários Finais 

A questão norte coreana continuará em voga, porém a animação com o forte movimento do 
Banco do Japão tende a dominar a sessão, com altas nos futuros das bolsas em Nova York e na 
Europa. 

Atenção à divulgação das decisões de juros na Europa e nos pedidos e auxílio desemprego nos 
EUA e finalmente, ao discurso de Bernanke às 11:30 (horário de Brasília). Acompanhe os 
principais destaques no nosso twitter (twitter.com/moneyouspots). 

 

BOM DIA  E BONS NEGÓCIOS. 


