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Agenda Macro 

08:30 PMI de Serviços – Proj.: 49,5 p @ Alemanha 
05:00 PMI de Serviços – Proj.: 46,5 p @ Zona do Euro 
06:00 Vendas ao Varejo – Proj.: -0,2% mm @ Alemanha 
08:30 Relatório Focus do Banco Central @ Brasil 
15:00 Balança Comercial Semanal @ Brasil  
 

Cenário 

A criação de vagas positiva e o desemprego em queda animou o mercado para as maiores altas 
em 5 anos, o que tenderia a deflagrar uma correção em breve. Os parâmetros, entretanto 
continuam distorcidos e os bullish ganham ainda mais espaço. 
 

Renda Variável 

O resultado da criação de vagas acima das expectativas influenciou o mercado internacional, 
porém localmente a bolsa de valores passou o dia devolvendo a alta da manhã, mesmo 
fechando em terreno positivo.(IBOV +0,30% / 55.488 pontos). As maiores altas do índice foram 
B2W VAREJO ON (3,85%; R$ 12,13); ROSSI RESID ON (3,62%; R$ 3,43); CETIP ON (3,14%; 
R$ 24,61); EMBRAER ON (2,54%; R$ 17,72) e; GAFISA ON (2,03%; R$ 4,02). PETROBRAS PN 
EJ apresentou o maior volume (R$ 869.044,54x(1000)), seguida de OGX PETROLEO ON NM (R$ 
735.067,81 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram MMX MINER ON (-7,27%; R$ 2,04); OI ON (-5,35%; R$ 
5,3); OI PN (-3,8%; R$ 4,55); ELETROBRAS PN (-2,42%; R$ 8,45) e; LOJAS RENNER ON (-
2,16%; R$ 74,06). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, como reflexo dos indicadores de 
sexta feira nos EUA e hoje as bolsas no Japão não funcionaram e não abrirão no Reino Unido por 
feriados locais. 
 
Nos EUA, o mercado operou também em alta e os destaques do índice DJ foram negativos, com 
Caterpillar Inc, +3.23%; Alcoa Inc, +1.89%; 3M Co; +1.69%; Boeing Co/The, +1.66% e Exxon 
Mobil Corp, +1.57%. Na linha inversa, operaram as ações de JPMorgan Chase & Co, -1.06%; 
Pfizer Inc, -1.06%; UnitedHealth Group I..., -0.94%; Intel Corp, -0.62% e; AT&T Inc, -0.59%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, seguindo o rally do payroll, porém na Europa, o panorama é 
de realização de lucros, após as maiores altas em cinco anos. 
 
Dow Jones: 0.96% / 14,974.00 pontos  
S&P 500: 1.05% / 1,614.42 pontos  
Nasdaq: 1.14% / 3,378.63 pontos 
 
Nikkei: -0.76%/ 13,694.00 pontos  
HangSeng: 0.99% / 22,915.10 pontos   
S&P/ASX 200: 0.52%/ 5,156.20 pontos 
 
FTSE: 0.94% / 6,521.46 pontos (0:00 am) 
Dax: 0.03% / 8,124.46 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: -0.41% / 2,752.27 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

A curva de juros sofreu leve pressão com o indicador de produção industrial positivo no mês, 
após queda vertiginosa na medição anterior. Com isso, as perspectivas se mantiveram pelo 
aperto. 
 
O DI july apresentou alta de 1 bp aos 7,44% e o janeiro 14 apresentou alta de 5 bp aos 7,92%. 
Na curva longa, o contrato apresentou queda de 7 bp aos 9,40% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana perdeu perdeu força na perspectiva de um crescimento econômico 
mais acelerado, após os dados de emprego. 
 
Deste modo, o dólar cai 0,05% contra a Libra (US$ 1,5563), -0,04% contra o Euro (US$ 1,3109) 
e contra o Yen (¥ 99,285) +0,26%. 
 
Dólar Comercial: -0,02% R$ 2,006 
Dólar Maio: 0% 2.001,50 
Dólar Julho: +0,05% 2.030,00 
 

Commodities 

Após o mini rally do ouro, o petróleo agora ganha força e se aproxima dos $105 o barril. O ouro 
sobe aos US$ 1.475,10 (+0,74%), seguido da prata aos US$ 24,15 (+0,57%); a platina cai aos 
US$ 1.498,40 (-0,19%) e ao cobre US$ 3,306 (-0,26%) O petróleo brent sobe aos US$ 104,75 
(+0,88%), enquanto o gás natural apresenta US$ 4,001 (-0,99%).  Entre as agrícolas, as 
quedas foram praticamente generalizadas, com destaque para o milho, com US$ 645,75 (-
2,34%) e o trigo US$ 711,00 (-1,39%). A alta mais expressiva foi do algodão aos US$ 86,69 
(+0,30%). 
________ 
 

Comentários Finais 

Semana mais calma em termos de indicadores macroeconômicos, enquanto os balanços 
nacionais mantêm o ritmo de divulgação. 

Atenção principalmente à decisão de juros do BoE, discurso de Bernanke e dados econômicos da 
China. Hoje o destaque é o discurso de Warren Buffet, vale a pena. 

Após a alta do ouro, é a vez do petróleo ganhar fôlego no mercado futuro de commodities. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


