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Agenda Macro 

09:00 CPI – Proj.: -0,3%; 0,2% (core)  @ EUA   
09:30 Imóveis Iniciados – Proj.: 969 mil (inícios); 945 mil (permissões) @ EUA   
09:30 Pedidos de Auxílio Desemprego – Rpoj.: 333 mil  @ EUA   
11:00 Philadelphia Fed Survey – Proj.: 2,1 pontos @ EUA   
 

Cenário 

20º recorde no índice DJ neste ano, Google rompendo os US$ 900 e exaustos TODOS os 
indicadores grafotécnicos, ou seja, bolsas sobem até quando os investidores quiserem que elas 
subam, menos no Brasil, que se arrasta. 
 

Renda Variável 

Sem limites lá fora e limitado aqui, assim continua o Ibovespa e seu arrasto na faixa de 50.000 
pontos (IBOV +0,49% / 54.936 pontos). As maiores altas do índice foram ROSSI RESID ON 
NM(10,34%; R$ 3,52); OGX PETROLEO ON NM (6,81%; R$ 1,88); JBS ON NM (6,47%; R$ 
6,58); PDG REALT ON NM (3,57%; R$ 17,72) e; MARFRIG ON NM (3,08%; R$ 7,68). VALE PNA 
N1 apresentou o maior volume (R$ 786.549,02 x (1000)), seguida de VALE ON N1 (R$ 
623.174,54 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram MRV ON NM (-6,82%; R$ 6,96); BROOKFIELD ON NM (-
5,35%; R$ 1,73); GOL PN N2 (-3,51%; R$ 11,82); USIMINAS PNA N1 (-3,43%; R$ 8,15) e; 
USIMINAS ON N1 (-3,39%; R$ 8,25). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, como reflexo do PIB japonês acima 
das expectativas, o que não animou o próprio Nikkei. 
 
Nos EUA, o mercado perdeu todos os parâmetros gráficos e renovou os recordes de alta. Os 
destaques do índice DJ foram positivos com American Express Co, +1.78%; JPMorgan Chase & 
Co, +1.71%; Procter & Gamble Co/...; +1.52%; Intel Corp, +1.51% e Wal-Mart Stores Inc, 
+1.37%. Na linha inversa, operaram as ações de Hewlett-Packard Co, -2.56%; Chevron Corp, -
1.59%; Alcoa Inc, -0.70%; Caterpillar Inc, -0.63% e; Cisco Systems Inc, -0.28%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, assim como a Europa, após um superávit forte de balança 
comercial na Zona do Euro. 
 
Dow Jones: 0.40% / 15,275.70 pontos  
S&P 500: 0.51% / 1,658.78 pontos  
Nasdaq: 0.26% / 3,471.62 pontos 
 
Nikkei: -0.39%/ 15,037.20 pontos  
HangSeng: 0.17% / 23,082.70 pontos   
S&P/ASX 200: -0.50%/ 5,165.66 pontos 
 
FTSE: 0.22% / 6,708.41 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.34% / 8,391.27 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.12% / 2,812.86 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

Mais um dia de ajustes após altas, assim tem sido a rotina do mercado de renda fixa no Brasil, 
que se divide 
 
O DI july apresentou queda de 1 bp aos 7,48% e o janeiro 14 apresentou queda de 3 bp aos 
7,97%. Na curva longa, o contrato apresentou queda de 6 bp aos 9,75% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana ganha força contra divisas europeias, após melhora nos indicadores 
industriais. A alta é especialmente forte contra o Yen. 
 
Deste modo, o dólar sobe 0,14% contra a Libra (US$ 1,5243), 0,05% contra o Euro (US$ 
1,2887) e contra o Yen (¥ 102,515) +0,25%. 
 
Dólar Comercial: +0,19% R$ 2,025 
Dólar Junho: +0,64% 2.028,50 
Dólar Julho: +0,79% 2.041,00 
 

Commodities 

Metais na maioria em queda, assim parte das energéticas. O ouro cai aos US$ 1.374 (-1,59%), 
seguido da prata aos US$ 22,33 (-1,47%); do cobre US$ 3,259 (-0,18%) e da platina aos US$ 
1.474,9 (-1,06%). O petróleo brent sobe aos US$ 103,87 (+0,18%), enquanto o gás natural 
apresenta queda para US$ 4,052 (-0,44%).  Entre as agrícolas, as queda são registradas entre o 
algodão, com US$ 85,97 (-0,56%) e o cacau US$ 2327,00 (-0,73%). A alta mais expressiva foi 
do café aos US$ 141,25 (+0,50%). 
 
 

Comentários Finais 

O dia será pautado em sua maioria pelos indicadores econômicos nos EUA, o que podem dar 
ainda mais combustível às expressivas altas das bolsas de valores internacionais e um leve gás 
ao mercado local. 

Os discursos de membros do FED também tem sido importantes neste cenário e o mercado de 
bonds já falar de rendimentos de treasuries abaixo de 1%. 

Enquanto isso, continuamos na dúvida de onde vai o mercado local, desde a renda fixa, até às 
bolsas. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


