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Agenda Macro 

03:00 Balança Comercial – Proj.: US$ 15 bi @ Alemanha 
05:30 Balança Comercial – Proj.: -US$ 8,6 bi @ Reino Unido 
05:30 Produção Industrial – Proj.: 0,3%; -2,8% aa @ Reino Unido 
07:00 IPC da Fipe – Semanal – Proj.: -0,17% @ Brasil 
08:00 IGP-DI Mar/13 – Proj.: 0,32% @ Brasil 
11:00 Estoques no Atacado – Proj.: 0,5% @ EUA 

Cenário 

O primeiro resultado da temporada foi positivo, com a Alcoa superando as estimativas. O corte 
de gastos elevou os lucros a 59% no 1T13. Assim é novamente adiada a correção dos ativos, 
mesmo que as altas não tenham sido muito expressivas. 
 

Renda Variável 

O mercado local recebeu agora uma “ajuda” do governo com rumores sobre investimentos da 
Petrobrás em empresas do grupo EBX (IBOV: +0,08% / 55.092 pontos). As maiores altas do 
índice foram MMX (ON: 7,29% / R$ 2,06; GAFISA (ON: 7,09% / R$ 4,53); BROOKFIELD (ON: 
5,53% / R$ 2,48); B2W (ON: 3,38% / R$ 14,64) e JBS (ON: 4,36% / R$ 6,69)). VALE PN 
apresentou o maior volume (R$ 657.121.190,00) e alta de 0,25% aos R$ 32,68. 
 
As quedas continuaram díspares, com destaque para LLX (ON: -4,90% / R$ 1,94); Eletrobrás 
(PN: -3,76% / R$ 11,50); e Marfrig (ON: -3,66% / R$ 7,63). Fora do índice, as maiores quedas 
fora de TECNOSOLO (ON: -14,68% / R$ 0,06) e SANSUY (PN: -14,07% / R$ 1,16). 
 
No overnight, as bolsas orientais operaram em alta, com uma das maiores quedas da inflação 
chinesa em anos para 2,1% aa. O Hang Seng fechou em alta de 0,70%, após operar parte da 
sessão em alta de acima de 1%, o STI fechou com 0,38% e Shanghai com 0,64%. O Nikkei 
chegou a corrigir as altas recentes, porém fechou a sessão zerado. 
 
Nos EUA, a temporada de balanços começou bem com a Alcoa e o mercado aguarda os grandes 
bancos, programados para esta sexta-feira (JPMorgan). Bolsas em NY reverteram as perdas, 
com destaque para as ações de  BofA +2,01%; Coca Cola +1,95%; Walt Disney +1,94%; Alcoa 
+1,82% e; JPMorgan +1,40%. Na linha inversa, o mercado apresentou queda com 
Johnson&Johnson +1,13%; AT&T +1,05% e; Caterpillar -0,48%. 
 
Dow Jones: +0,33% / 14.613 pontos  
S&P 500: +0,63% / 1.563 pontos  
Nasdaq: +0,57% / 3.222 pontos 
 
HangSeng: +0,70% / 21.870 pontos   
Nikkei: 0% / 13.192 pontos  
STI: +0,38% 3.297 pontos 
 
Dax: +0,38% / 7.675 pontos (8:30 am) 
CAC40: +0,55% / 3.686 pontos (8:30 am)  
FTSE: +0,38% / 6.301 pontos (8:30 am) 
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Renda Fixa 

Todos os vencimentos de juros futuros corrigiram as recentes quedas e as posições tomadas 
incrementaram o mercado, principalmente após declarações do BC sobre a resistência da 
inflação brasileira. 
 
No curto, o DI july apresentou alta de 4 bp para 7,22% e o janeiro 14 apresentou alta de 6 bp 
aos 7,82%. Na curva longa, o contrato apresentou alta de 5  bp aos 9,68% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O atual cenário de inflação deixa confortável para o BC o dólar abaixo dos R$ 2,00, por isso a 
ausência da instituição em operações mais declaradas de compra da divisa para conter sua 
desvalorização frente ao Real.  
 
Na linha inversa, a queda no rendimento dos Treasuries de 5 e 10 anos denota uma valorização 
da divisa americana, o que não se refletiu no mercado local. 
 
No cenário internacional, o dólar se sobe, com destaque para alta de 0,04% contra a Libra (US$ 
1,53), 0,22% contra o Euro (US$ 1,305) e contra o Yen (¥ 99,305) -0,16%. 
 
Dólar Comercial: -0,02% R$ 1,988 
Dólar Maio: -1,33% 1.995,50 
Dólar Julho: -0,24% 2.041,00 
 
________ 
 

Comentários Finais 

O mercado agora fixa as atenções nos resultados de sexta-feira com os bancos americanos. 

Na Ásia, a queda da inflação chinesa trouxe ânimo pela redução de demanda por um aperto 
monetário, porém como superou as expectativas, o CPI chinês pode demonstrar uma atividade 
econômica em contração. 

Localmente, as inflações semanais se dividem entre elevações pontuais e deflações, dificultando 
ainda mais o trabalho do BC, o qual deve subir os juros este ano, mas ainda existem dúvidas se 
será já na próxima reunião do COPOM. 

Com agenda fraca, atenção aos poucos indicadores relevante do dia: o IGP-DI localmente, 
balanças comerciais na Europa e estoque de negócios nos EUA. 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


