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Agenda Macro 

05:30 PIB – Proj.: 0,1% tt; 0,4% aa / Real: 0,3% tt; 0,6% aa @ Reino Unido 
09:00 Desemprego – Proj.: 5,85% / Real: 5,70% @ Brasil 
09:30 Pedidos de Auxílio Desemprego – Proj.: 350.000 @ EUA  
12:00 Atividade manufatureira Fed de Kansas City – Proj.: -2 p @ EUA 
 

Cenário 

Apesar do mercado mais fraco ontem, é mantida a perspectiva de manutenção do cenário de 
altas, catalisado novamente por balanços positivos de empresas e de indicadores 
macroeconômicos superiores à média projetada, como os pedidos de auxílio desemprego e o PIB 
do Reino Unido. 
 

Renda Variável 

O mercado local seguiu as variações internacionais, com volume alto, porém sem grande ímpeto 
de altas (IBOV +0,18% / 54.984 pontos). As maiores altas do índice foram MMX (PN: +8,08% / 
R$ 2,14); Oi (PN: +2,89% / R$ 5,33); Gol (PN: +2,72% / R$ 13,20); Bradespar (PN: +2,34% / 
R$ 26,19) e Vale (PN: +2,19% / R$ 32,57). Vale apresentou o maior volume (vol: R$ 
926.638.659,00), seguida de Petrobrás (PN: +0,41% / R$ 19,18; vol.: R$ 649.061.900,00). 
 
Na linha inversa, os destaques foram Pão de Açucar (ON: -6,21% / R$ 1,51); Ambev (ON: -
4,32% / R$ 1,99); Fibria (ON: -3,24% / R$ 3,28); e Embraer (ON: -3,04% / R$ 1,91). 
 
No overnight, as bolsas orientais operaram em leve alta seguindo os EUA, onde o Nikkei, o qual 
fechou em alta de +0,60%, enquanto o STI fechou com alta de 0,98%, Shanghai -0,87% e o 
Hang Seng com alta de 0,46%.  
 
Nos EUA, o mercado fechou em estabilidade, após sessões seguidas de altas expressivas. 
 
Os futuros em NY operam positivos, impulsionados por Exxon, UPS e pedidos de auxílio 
desemprego em queda. 
 
Dow Jones: -0,29% / 14.676 pontos  
S&P 500: +00% / 1.579 pontos  
Nasdaq: +0,01% / 3.269 pontos 
 
Nikkei: +0,60% / 13.926 pontos  
HangSeng: +0,98% / 22.401 pontos   
STI: +0,46% / 3.338 pontos 
 
FTSE: +0,08% / 6.437 pontos (8:00 am) 
Dax: +0,71% / 7.815 pontos (8:00 am) 
CAC40: +0,18% / 3.851 pontos (8:00 am)  
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Renda Fixa 

Sem grandes novidades, o mercado de renda fixa continua a acompanhar os sinais desconexos 
do governo, enquanto indicadores de inflação não saem. O desemprego mais alto hoje abre a 
necessidade de crescimento econômico e põe em xeque a política de aperto. 
 
O DI july apresentou queda de 1 bp para 7,40% e o janeiro 14 apresentou queda de 2 bp aos 
7,84%. Na curva longa, o contrato apresentou queda de 2 bp aos 9,55% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O dólar retoma a valorização global, porém o cenário local não acompanhou tal premissa de 
elevação, com queda na divisa americana, seguindo o bom humor dos mercados. 
 
O dólar sobe 1,17% contra a Libra (US$ 1,5449), +0,42% contra o Euro (US$ 1,307) e contra o 
Yen (¥ 99,085) -0,40%. 
 
Dólar Comercial: -0,46% R$ 2,014 
Dólar Maio: -0,69% 2.013,00 
Dólar Julho: 0,00% 2.045,00 
 

Commodities 

Desta vez os ganhos se multiplicaram entre as commodities e as energéticas entraram no jogo 
das altas. O petróleo brent subiu aos US$ 102,08 (+0,34%), enquanto o gás natural apresenta 
US$ 4,172 (+0,14%).  O ouro sobe aos US$ 1.4480,30 (+1,73%), seguido da prata US$ 23,51 
(+2,96%), do cobre US$ 3,225 (+2,11%) e da platina aos US$ 1.458,00 (+1,90%). Entre as 
agrícolas, se manteve em alta o café, com US$ 139,55 (0,83%), seguido da soja, com US$ 
1356,75 (0,85%) e cacau US$ 2356,00 (1,29%). 
________ 
 

Comentários Finais 

Balanços, balanços, balanços. Essa é a palavra de ordem. O mercado está positivo não pelos 
incentivos do governo americano à economia, mas sim pela reação do setor produtivo a tais 
incentivos. 

Tecnologia, veículos e imóveis voltam a incrementar o crescimento americano e elevam a 
expectativa para a divulgação do PIB no final da semana. 

Hoje, os pedidos de auxílio desemprego mexem com o mercado. 

E o passeio continua, com algumas oscilações, mas continua. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


