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Agenda Macro 

09:00 Pesquisa Mensal do Comércio – Proj.: -0,7%mm @ Brasil 
09:30 Empire State Mfg Survey – Proj.: 4 ptos  @ EUA 
09:30 PPI – Proj.: -0,5%; 0,1% (core)  @ EUA 
11:00 Índice do Mercado Imobiliário NAHB – Proj.: 43 pontos  @ EUA 
11:15 Produção Industrial – Proj.: -0,2%; 78,3% (cap.)  @ EUA 
11:30 Estoques de Petróleo @ EUA 
 

Cenário 

Recordes atrás de recordes, o mercado parece manter um arriscado rally nas bolsas de valores, 
impulsionados por indicadores econômicos pontuais, mas também pela vontade dos operadores 
de manter o cenário bullish. 
 

Renda Variável 

Sem limites lá fora e limitado aqui, assim continua o Ibovespa e seu arrasto na faixa de 50.00 
pontos (IBOV +0,4% / 54.666 pontos). As maiores altas do índice foram MARFRIG ON 
NM(14,39%; R$ 7,55); MMX MINER ON NM (7,6%; R$ 1,98); DASA ON NM (5,75%; R$ 12,12); 
CYRELA REALT ON NM (4,62%; R$ 17,72) e; OGX PETROLEO ON NM (4,19%; R$ 1,74). VALE 
PNA N1 apresentou o maior volume (R$ 760.988,16x(1000)), seguida de ITAUUNIBANCO PN N1 
(R$ 619.952,86 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram MRV ON NM (-5,86%; R$ 7,54); SID NACIONAL ON (-
5,35%; R$ 6,87); USIMINAS ON N1 (-3,18%; R$ 8,5); GAFISA ON NM (-2,5%; R$ 3,9) e; V-
AGRO ON NM (-2,5%; R$ 0,39). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, como reflexo do rally mais do que 
presente no ocidente. 
 
Nos EUA, o mercado perdeu todos os parâmetros gráficos e renovou os recordes de alta. Os 
destaques do índice DJ foram positivos com Bank of America Corp, +2.77%; American Express 
Co, +2.46%; Chevron Corp; +1.75%; Travelers Cos Inc/Th..., +1.62% e Microsoft Corp, 
+1.51%. Na linha inversa, operaram as ações de UnitedHealth Group I..., -1.06%; Intel Corp, -
1.00%; Caterpillar Inc, -0.59%; Cisco Systems Inc, 0.00% e; 3M Co, +0.08%. 
 
Os futuros em NY operam em queda, numa breve tentativa de recuperação dos ativos. 
 
Dow Jones: 0.82% / 15,215.20 pontos  
S&P 500: 1.01% / 1,650.34 pontos  
Nasdaq: 0.69% / 3,462.61 pontos 
 
Nikkei: 2.29%/ 15,096.00 pontos  
HangSeng: 0.50% / 23,044.20 pontos   
S&P/ASX 200: -0.56%/ 5,191.66 pontos 
 
FTSE: 0.13% / 6,694.55 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.04% / 8,342.30 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.18% / 2,800.62 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

Após movimentações por supostas declarações do ministro Mantega, o mercado tenta retomar a 
normalidade, devolvendo parte das altas recentes de juros. 
 
O DI july apresentou alta de 2 bp aos 7,49% e o janeiro 14 apresentou alta de 2 bp aos 8,00%. 
Na curva longa, o contrato apresentou alta de 30 bp aos 9,81% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana perde força contra divisas europeias, após melhora nos indicadores 
industriais, porém se eleva contra as asiáticas. A alta é especialmente forte contra o Yen. 
 
Deste modo, o dólar cai 0,14% contra a Libra (US$ 1,5279), 0,14% contra o Euro (US$ 1,2962) 
e contra o Yen (¥ 101,585) +0,17%. 
 
Dólar Comercial: -0,14% R$ 2,018 
Dólar Junho: -0,62% 2.015,50 
Dólar Julho: -0,01% 2.025,00 
 

Commodities 

Metais na maioria em queda, assim como as energéticas. O ouro cai aos US$ 1.424,1 0 (-
0,71%), seguido da prata aos US$ 23,36 (-1,44%); e do cobre US$ 3,286 (-2,19%). A platina 
sobe aos US$ 1.486,5 (+0,13%). O petróleo brent cai aos US$ 94,63 (-0,57%), enquanto o gás 
natural apresenta US$ 3,938 (+0,33%).  Entre as agrícolas, as queda são registradas entre o 
algodão, com US$ 85,86 (-0,21%) e o cacau US$ 2320,00 (-0,26%). A alta mais expressiva foi 
da soja aos US$ 1.424,5 (+0,37%). 
________ 
 

Comentários Finais 

Indicadores de NY podem influenciar o mercado, pero no mucho. Deste modo, existe a 
possibilidade de uma correção, caso os indicadores econômicos se mantenham nesta linha. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


