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Agenda Macro 

09:30 PIB – Proj.: 3,1%;  1,4% (price) @ EUA 
10:55 Sent. do Consumidor (Univ. Michigan) – Proj.: 73 pontos @ EUA  
 

Cenário 

Desde a saída do chairman do Yahoo!, resultados corporativos, dias seguidos de ganhos até 
movimentos do Soros sob a JCPenney, tudo isso fecha a semana tão agitada como começou, 
incrementada pelo resultado do PIB americano, o qual, dentro das expectativas reforça o cenário 
de recuperação e ganhos da economia americana, mas mantém os investidores cautelosos na 
abertura. 
 

Renda Variável 

Após passar parte do dia em altas superiores a 1%, o mercado local devolveu os ganhos, 
mesmo com a tentativa de reação no final do pregão das ações EBX (IBOV -0,04% / 54.963 
pontos). As maiores quedas do índice foram Embraer (ON: 3,86% / R$ 16,92); natura (ON: -
2,87% / R$ 47,59); MRV (ON: -2,85% / R$ 8,50); Localiza (PN: -2,67% / R$ 35,23) e Klabin 
(PN: -2,66% / R$ 13,50). Vale apresentou o maior volume (PN: +1,40% / R$ 32,55; vol: R$ 
994.036.922,00), seguida de Petrobrás (PN: -1,44% / R$ 19,17; vol.: R$ 680.481.709,00). 
 
Na linha inversa, os destaques foram OGX (ON: +12,58% / R$ 1,70); Gol (PN: +4,01% / R$ 
13,72); Marfrig (ON: +3,05% / R$ 6,75); e MMX (ON: +2,34% / R$ 2,18). 
 
No overnight, as bolsas orientais operaram em cautela, devido à serie de indicadores a ser 
divulgada nos EUA .O Nikkei fechou em queda de +0,30%, enquanto o STI fechou com alta de 
0,34%, Shanghai -0,97% e o Hang Seng com alta de 0,66%.  
 
Nos EUA, o mercado na quinta alta consecutiva e os destaques de ganhos do índice DJ dforam 
Verizon, 2,74%; Cisco, 1,23%; IBM, 1,17%; BofA, 1,06%; Amex, 1,05% e DuPont, 1,02%. Na 
linha inversa, fecharam em queda 3M, -2,77%; Exxon, -1,52%; HP, -1,26%; Merck, -1,25% e 
Intel, -1,18%. 
 
Os futuros em NY operam no negativo, próximos ao zero, na expectativa de divulgação de dados 
e balanços importantes no dia de hoje. 
 
Dow Jones: +0,17% / 14.701 pontos  
S&P 500: +0,40% / 1.585 pontos  
Nasdaq: +0,62% / 3.290 pontos 
 
Nikkei: -0,30% / 13.884 pontos  
HangSeng: +0,66% / 22.548 pontos   
STI: +0,34% / 3.349 pontos 
 
FTSE: -0,51% / 6.410 pontos (8:00 am) 
Dax: -0,30% / 7.808 pontos (8:00 am) 
CAC40: -0,92% / 3.808 pontos (8:00 am)  

Relatório Pré-Mercado 26 abr. 13  



 

© 2013 MoneYou/UpTrend - Este relatório foi preparado pela UpTrend e é distribuído com finalidade única de prestar informações ao mercado em geral.  Apesar de ter sido 

tomado todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam com precisão informações no momento em que as mesmas foram colhidas, 

a precisão e a exatidão de tais informações não são por qualquer forma garantidas e a UpTrend por elas não se responsabiliza. A UpTrend não aceita responsabilidade, de 

qualquer natureza, por perdas direta ou indiretamente derivadas do uso deste relatório ou do seu conteúdo. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira.  Este relatório não 

pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins. 

Renda Fixa 

O discurso mais duro do governo contra a inflação se sobrepôs ao desemprego em baixa e com 
isso os juros reagiram positivamente na sessão de ontem. 
 
O DI july apresentou alta de 4 bp para 7,43% e o janeiro 14 apresentou queda de 10 bp aos 
7,94%. Na curva longa, o contrato apresentou alta de 2 bp aos 9,57% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O dólar mantém a valorização global, porém sem a mesma força dos últimos dias, 
principalmente após o leilão de Tbonds  de 7 anos. 
 
O dólar sobe 0,10% contra a Libra (US$ 1,5458), cai 0,09% contra o Euro (US$ 1,3001) e 
contra o Yen (¥ 99,715) -0,59%. 
 
Dólar Comercial: -0,61% R$ 2,002 
Dólar Maio: -0,47% 2.003,50 
Dólar Julho: -0,73% 2.030,00 
 

Commodities 

À espera dos dados nos EUA, as energéticas amargam perdas no geral. O petróleo brent caiu 
aos US$ 102,8 (-0,59%), enquanto o gás natural apresenta US$ 4,154 (-0,31%).  O ouro sobe 
aos US$ 1.463,80 (+0,12%), seguido da platina aos US$ 1.487,40 (+1,59%). Caíram a prata 
aos US$ 23,30 (-0,83%) e o cobre US$ 3,208 (-0,90%). Entre as agrícolas, o algodão teve a 
alta mais expressiva, com US$ 83,93 (0,70%), seguido do açúcar, com US$ 17,42 (0,23%) e p 
café US$ 137,50 (0,07%). A queda mais expressiva foi do trigo aos US$699 (-0,67) e cacau, 
US$ 2334 (-1,10%). 
________ 
 

Comentários Finais 

Apesar das projeções de um crescimento considerável, os investidores se mostram cautelosos 
com o resultado do PIB americano e aguardam até sua divulgação para tomar uma posição mais 
concreta sobre a manutenção ou não do rally nas bolsas de valores. 

Como citamos anteriormente, a Europa não pode ser deixada de lado devido ao ânimo dos 
investidores e agora, a Daimler diz que foi pega pela queda de demanda no continente, ou seja, 
a Europa nórdica começa a se afetar pela Europa mediterrânea. 

No Japão, o BoJ projeta um crescimento da inflação anual para 1,4% em 2014/15 e 1,9% em 
2015/16. Ceticismo continua após o CPI japonês registrar queda de 0,5% no núcleo, após 
projeções de queda de 0,4%. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


