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Agenda Macro 

08:30 Challenger Job Cuts @ EUA 
08:45  Reunião do BCE – Proj.: 0,5% @ Zona do Euro 
09:30 Balança Comercial – Proj.: -US$ 42 bi @ EUA 
09:30 Pedidos de Auxílio Desemprego – Proj.: 345.000 @ EUA 
11:30 Produtividade – Proj.: 2,1% (nao agr.); 0,1% (custo de mão de obra) @ EUA 
12:30 Fluxo Cambial @ Brasil  
15:00 Balança Comercial – Proj.: -US$ 900 mi @ Brasil 
22:00 PMI de Serviços – Proj.: 55 p @ China  
 

Cenário 

A correção parcial dos ativos na sessão de ontem, com feriado em parte do mundo pode iniciar 
uma tendência, após a serie de indicadores PMI ainda apontando contração na Europa e 
expansão moderada na China. 
 

Renda Variável 

Sem mudança para o mercado local devido ao feriado, portanto mesmos números (IBOV 
+1,86% / 55.910 pontos). As maiores altas do índice foram Embraer (ON: +7,06% / R$ 17,58); 
JBS (ON: +6,86% / R$ 6,38); Ambev (PN: +5,89% / R$ 82,87); Eletropaulo (PN: +5,49% / R$ 
8,25) e Marfrig (ON: +5,40% / R$ 6,83). Petrobrás apresentou o maior volume (PN: +2,65% / 
R$ 20,09; vol: R$ 905.543.800,00), seguida de OGX (ON: -10,13% / R$ 1,95; vol.: R$ 
658.123.260,00). 
 
Na linha inversa, os destaques foram OGX (ON: -10,13% / R$ 1,95); B2W (ON: -3,52% / R$ 
11,48); Gol (PN: -3,42% / R$ 12,42); V-Agro (ON: -2,56% / R$ 0,38) e Dasa (ON: -2,04% / R$ 
11,00). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em queda, como reflexo do PMI abaixo das 
expectativas na China e em grande parte dos países europeus, continuando a correção. 
 
Nos EUA, o mercado operou também em correção e os destaques do índice DJ foram negativos, 
com Verizon, -2,8%; Merck, 2,79%; Cisco, -2,58%; DuPont; -2,09% e JPMorgan, -2,04%. Na 
linha inversa fecharam em alta Walt Disney, 0,59%; Wal-Mart; 0,44%; P&G, 0,29%; AT&T, 
0,27% e Intel 0,17%. 
 
Os futuros em NY operam em queda na expectativa da decisão de juros pelos Banco Central 
Europeu (BCE) 
 
Dow Jones: -0,94% / 14.701 pontos  
S&P 500: -0,93% / 1.583 pontos  
Nasdaq: -0,89% / 3.299 pontos 
 
Nikkei: -0,17% / 13.861 pontos  
HangSeng: +0,69% / 22.737 pontos   
STI: +0,19% / 3.368 pontos 
 
FTSE: -0,18% / 6.440 pontos (8:00 am) 
Dax: +0,26% / 7.934 pontos (8:00 am) 
CAC40: -0,23% / 3.848 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

Apesar do feriado, o mercado operou, com variações distintas na curva, gerando expectativa de 
mais um movimento do COPOM na próxima reunião, porém altas mais comedidas no futuro. 
 
O DI july apresentou alta de 1 bp aos 7,43% e o janeiro 14 apresentou queda de 2 bp aos 
7,90%. Na curva longa, o contrato apresentou queda de 4 bp aos 9,47% (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 sobe 0,16% contra a Libra (US$ 1,5584), cai 0,05% contra o Euro (US$ 
1,3175) e contra o Yen (¥ 97,315) +0,01%. 
 
Dólar Comercial: +0,27% R$ 2,005 
Dólar Maio: -0,40% 2.001,50 
Dólar Julho: -0,32% 2.020,50 
 

Commodities 

Após uma sessão de perdas ontem, os metais retomam sua caminhada de volta aos ganhos, 
assim como as energéticas. O ouro sobe aos US$ 1.454,20 (+0,55%), seguido da prata aos US$ 
23,635 (+1,24%), da platina aos US$ 1.481,90 (+0,84%) e ao cobre US$ 3,125 (+1,35%) O 
petróleo brent sobe aos US$ 100,83 (+0,88%), enquanto o gás natural apresenta US$ 4,355 
(+0,67%).  Entre as agrícolas, as altas foram destaque para o algodão aos US$ 84,94 
(+0,74%), seguido do milho, com US$ 654,25 (+1,16%) e o trigo US$ 726,75 (+0,80%). A 
queda mais expressiva foi do açucar aos US$ 17,23 (-0,58%). 
________ 
 

Comentários Finais 

Mantem-se uma grande expectativa com o possível movimento do BCE hoje, inclusive com um 
provável corte de juros e algum programa de estímulo, pois os indicadores estão pra lá de ruins 
no velho continente. 

A decepção do ADP Employment ontem só não foi pior devido alguns balanços superando a 
expectativa do mercado. Porém, fica uma grande atenção ao Payroll de amanhã. 

No cenário corporativo, atenção aos resultados de Cielo, Souza Cruz, Totvs, Fleury e Banco ABC 
Brasil. No exterior, destacam-se os resultados de CME, Lufthansa, GM, Kellog, Kraft Foods, 

LinkedIn, Mercer, Sanofi e Siemens.  

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


