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Agenda Macro 

04:55 Desemprego – Proj.: 6,9% @ Alemanha  
06:00 CPI – Proj.: 1,6% aa @ Zona do Euro  
06:00 Desemprego – Proj.: 12,2% @ Zona do Euro  
09:30 Employment Cost Index – Proj.: 0,5% tt @ EUA  
10:00 S&P/CS preços de imóveis – Proj.: 9% @ EUA  
10:30 Nota para Imprensa – Política Fiscal @ Brasil  
10:45 PMI Chicago – Proj.: 52,5 p @ EUA  
11:00 Vendas de Imóveis Pendentes – Proj.: 1% mm @ EUA  
16:15 Reunião do FOMC (1o dia) @ EUA 1 
22:00 PMI de Manufaturas – Proj.: 51 p @ China 

Cenário 

Recordes atrás de recordes, o mercado esquece a correção e mantém a alta frenética. 
 

Renda Variável 

Venda de imóveis em alta nos EUA e fim do impasse politico na Itália selaram as altas na sessão 
de ontem em todo o globo. (IBOV +1,17% / 54.887 pontos). As maiores altas do índice foram 
OGX (ON: +19,671% / R$ 2,19); MMX (ON: +10,00% / R$ 2,42); Petrobrás (ON: +5,87% / R$ 
19,10); Petrobrás (PN: +5,58% / R$ 20,42) e LLX (ON: +5,85% / R$ 1,99). Petrobrás 
apresentou o maior volume (PN: +5,85% / R$ 20,42; vol: R$ 1.434.671.289,00), seguida de 
BBSeguridade (ON: -2,35% / R$ 16,6; vol.: R$ 1.430.522.480,00). 
 
Na linha inversa, os destaques foram Usiminas (ON: -4,47% / R$ 9,61); Sabesp (ON: -4,30% / 
R$ 27,80); Gol (PN: -3,82% / R$ 12,84); Usiminas (ON: -3,38% / R$ 9,95) e PDG (ON: -3,38% 
/ R$ 2,28). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, com devolução de ganhos por parte 
do Nikkei. 
 
Nos EUA, o mercado retomou os recordes no dia e os destaques do índice DJ foram positivos, 
com alta em HP, +6,65%; Microsoft, +2,58%; IBM +2,49%; DuPont, +2,27% e Walt Disney, 
+2,27%. Na linha inversa, fecharam em queda Boeing, -1,02%; Wal-Mart, -0,82%; Verizon, -
0,32%; BofA, -0,32%; Amex, -0,18% e Merck, -0,10%.  
 
Os futuros em NY operam em queda, próximos à estabilidade com o resultado da Pfizer abaixo 
das expectativas. 
 
Dow Jones: +0,72% / 14.819 pontos  
S&P 500: +0,72% / 1.594 pontos  
Nasdaq: +0,85% / 3.307 pontos 
 
Nikkei: -0,17% / 13.861 pontos  
HangSeng: +0,69% / 22.737 pontos   
STI: +0,19% / 3.368 pontos 
 
FTSE: +0,03% / 6.542 pontos (8:00 am) 
Dax: +0,60% / 7.919 pontos (8:00 am) 
CAC40: -0,32% / 3.856 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

A inflação mais baixa do IGP-M não afetou o mercado, que operou em franca estabilidade. 
Inflação mais baixa não evita um novo aperto monetário, mas pode reduzir sua longevidade. 
 
O DI july apresentou estabilidade aos 7,42% e o janeiro 14 apresentou alta de 1 bp aos 7,92%. 
Na curva longa, o contrato apresentou estabilidade aos 9,51% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana perdeu parte do seu rumo com a elevação do apetite pelo prêmio de 
maior risco, deixando a referência distorcida entre as moedas. 
 
Deste modo, o dólar cai 0,02% contra a Libra (US$ 1,5493), sobe 0,02% contra o Euro (US$ 
1,3096) e contra o Yen (¥ 99,835) -0,08%. 
 
Dólar Comercial: +0,27% R$ 2,005 
Dólar Maio: +0,45% 2.009,50 
Dólar Julho: -0,15% 2.027,00 
 

Commodities 

O ouro continua sua caminhada de volta aos ganhos, porém sem a companhia de todos os 
metais. O ouro sobe aos US$ 1.472,70 (+0,36%), seguido da prata aos US$ 24,36 (+0,74%), 
enquanto a platina se estabiliza aos US$ 1.505,70, junto ao cobre US$ 3,224. O petróleo brent 
caiu aos US$ 103,67 (-0,32%), enquanto o gás natural apresenta US$ 4,374 (-0,41%).  Entre 
as agrícolas, as altas foram quase generalizadas, com destaque para o algodão aos US$ 17,12 
(+0,44%), seguido do milho, com US$ 665,8 (+0,91%) e o açúcar US$ 17,61 (+0,92%). A 
queda mais expressiva foi do cacau aos US$2327 (-0,34%). 
________ 
 

Comentários Finais 

A fortíssima agenda econômica, combinada com indicadores corporativos e notícias da Europa 
tendem a dominar a sessão pré-feriado. 

Nos EUA, as atenções se voltam principalmente ao início da reunião do FOMC (Comitê Federal de 
Mercado Aberto) e novamente ao mercado imobiliário e seus dados. 

Balanços continuam na palavra de ordem, com destaque para o resultado de Pfizer, Aetna, 
Ambev, Avon, McGraw-Hill, Tim, Sulamérica e Odontoprev. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


