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Agenda Macro 

07:00 Pedidos às Fábricas – proj.: -0,5% / Real: 2,2% @ Alemanha 
10:30 Carta da Anfavea @ Brasil 
23:00 Balança Comercial – Proj.: US$ 16 bi; 10,35% (exp) @ China 
 

Cenário 

O dia começa positivo com balanços acima das expectativas de HSBC, Allianz e Commerzbank, 
além de uma queda acentuada do Yen, dando ainda mais força para o movimento bullish que 
toma conta do mercado neste momento. Além disso, os pedidos às fábricas na Alemanha 
superaram em muito as projeções médias dos economistas. 
 

Renda Variável 

Um dia de leves correções no mercado global de renda variável, com inclusive uma tentativa de 
reação ao final da sessão. (IBOV -0,10% / 55.429 pontos). As maiores altas do índice foram 
OGX PETROLEO ON NM(9,28%; R$ 2); HYPERMARCAS ON ED NM (4,08%; R$ 16,55); GOL PN 
N2 (2,91%; R$ 12,34); PETROBRAS ON EJ (1,94%; R$ 17,72) e; DASA ON NM (1,94%; R$ 
11,01). PETROBRAS PN EJ apresentou o maior volume (R$ 627.150,80x(1000)), seguida de OGX 
PETROLEO ON NM (R$ 473.221,83 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram OI PN N1 (-5,86%; R$ 4,33); B2W VAREJO ON NM (-
5,35%; R$ 11,41); ELETROBRAS PNB EJ N1 (-5,29%; R$ 8,05); PDG REALT ON NM (-5,24%; 
R$ 2,17) e; BROOKFIELD ON NM (-4,52%; R$ 2,11). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, como reflexo da queda da divisa 
japonesa e mais para o final, indicadores corporativos positivos na Europa. 
 
Nos EUA, o mercado operou em correção, porém buscou retomar os ganhos a partir da segunda 
metade da sessão, com destaque para o Nasdaq. Os destaques do índice DJ foram positivos com 
Bank of America Corp, +5.23%; UnitedHealth Group I..., +2.17%; Home Depot Inc/The; 
+1.76%; JPMorgan Chase & Co, +1.28% e Alcoa Inc, +0.81%. Na linha inversa, operaram as 
ações de Merck & Co Inc, -1.51%; Johnson & Johnson, -1.25%; Verizon Communicatio..., -
1.20%; International Busine..., -0.85% e; Pfizer Inc, -0.83%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, seguindo o rally na Ásia e a abertura positiva nas bolsas 
europeias. 
 
Dow Jones: -0.03% / 14,968.90 pontos  
S&P 500: 0.19% / 1,617.50 pontos  
Nasdaq: 0.42% / 3,392.97 pontos 
 
Nikkei: 3.55%/ 14,180.20 pontos  
HangSeng: 0.58% / 23,047.10 pontos   
S&P/ASX 200: -0.24%/ 5,143.73 pontos 
 
FTSE: 0.37% / 6,545.42 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.88% / 8,183.75 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.72% / 2,770.43 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

Sem grandes perspectivas fechadas quanto aos próximos movimentos do BC, o mercado passa 
por ajustes, após as recentes altas motivadas por indicadores de atividade econômica levemente 
mais acelerados. 
 
O DI july apresentou queda de 1 bp aos 7,43% e o janeiro 14 apresentou queda de 4 bp aos 
7,88%. Na curva longa, o contrato apresentou queda de 7 bp aos 9,37% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana ganhou força, após sessões seguidas de perdas em nível global. A alta 
é especialmente forte contra o Yen. 
 
Deste modo, o dólar sobe 0,05% contra a Libra (US$ 1,5548), 0,04% contra o Euro (US$ 
1,3079) e contra o Yen (¥ 98,895) +0,51%. 
 
Dólar Comercial: +0,17% R$ 2,013 
Dólar Junho: 0% 2.019,50 
Dólar Julho: +0,01% 2.033,00 
 

Commodities 

Após o mini rally dos últimos dias e com o maior apetite ao risco, o mercado tende a devoluções 
hoje. O ouro cai aos US$ 1.463,20 (-0,33%), seguido da prata aos US$ 23,76 (-0,81%); da 
platina aos US$ 1.492,30 (-1,02%) e do cobre US$ 3,298 (-0,39%) O petróleo brent cai aos US$ 
95,66 (-0,52%), enquanto o gás natural apresenta US$ 3,976 (-0,87%).  Entre as agrícolas, as 
quedas foram praticamente generalizadas, com destaque para o algodão, com US$ 86,16 (-
1,41%) e o cacau US$ 2393,00 (-0,37%). A alta mais expressiva foi do trigo aos US$ 707,75 
(+0,71%). 
________ 
 

Comentários Finais 

Nikkei dispara na maior alta desde 2008, num cenário considerado positivo em diversos 
aspectos, desde macro até microeconômicos. 

Atenção aos resultados de Disney e Electronic Arts, ambas empresas de entretenimento e um 
importante barômetro da pressão de consumo. Na mesma linha são os dados de crédito ao 
consumidor, na ausência de uma agenda mais forte. 

Localmente, a carta da Anfavea segue a mesma linha, demonstrando com que força o consumo 
atinge o setor mais importante da indústria brasileira. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


