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Agenda Macro 

07:00 IPC Fipe 2ª quadri – Proj.: 0,32% / Real: 0,21%  @ Brasil 
10:55 Sentimento do Consumidor (Univ. Michigan) – Proj.: 78 ptos  @ EUA 
11:00 Indicadores Antecedentes – Proj.: 0,2%  @ EUA 
 

Cenário 

Se alguém acreditou na pretensa realização de lucros na sessão de ontem, baseada em alguns 
indicadores macroeconômicos abaixo das expectativas, isso pode ser revertido hoje, com o 
fechamento positivo dos mercados na Ásia e abertura na Europa. O mercado de bonds começa a 
colecionar perdas de maneira perigosa e alguns ativos estão em “subpreço” devido ao apetite 
pelo risco. 
 

Renda Variável 

A pretensa devolução de ganhos ontem não teve quedas superiores a 0,5% e abre espaço para 
a reversão do mercado em alta (IBOV -0,3% / 54.773 pontos). As maiores altas do índice foram 
ELETROBRAS PNB EJ N1(11,95%; R$ 9,27); ELETROBRAS ON EJ N1 (9,55%; R$ 5,16); JBS ON 
NM (7,15%; R$ 7,04); MRV ON ED NM (3,75%; R$ 17,72) e; SANTANDER BR UNT N2 (3,13%; 
R$ 14,8). VALE PNA N1 apresentou o maior volume (R$ 910.869,39x(1000)), seguida de 
PETROBRAS PN (R$ 496.258,32 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram OGX PETROLEO ON NM (-5,85%; R$ 1,77); OI ON N1 (-
5,35%; R$ 5,23); GOL PN N2 (-3,64%; R$ 11,37); MMX MINER ON NM (-2,97%; R$ 1,96) e; 
BRADESPAR PN N1 (-2,64%; R$ 22,78). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, com a sétima semana de alta na 
bolsa chinesa. 
 
Nos EUA, o mercado se influenciou por indicadores econômicos, porém nem de perto devolveu 
os ganhos mais recentes. Os destaques do índice DJ foram positivos com Cisco Systems Inc, 
+12.62%; Hewlett-Packard Co, +1.86%; UnitedHealth Group I...; +0.86%; Microsoft Corp, 
+0.69% e International Busine..., +0.67%. Na linha inversa, operaram as ações de Walt Disney 
Co/The, -1.77%; Wal-Mart Stores Inc, -1.70%; Home Depot Inc/The, -1.45%; Intel Corp, -
1.07% e; Pfizer Inc, -1.05%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, assim como a Europa, com a possível compra de bonds por 
parte do Federal Reserve. 

 
Dow Jones: -0.28% / 15,233.20 pontos  
S&P 500: -0.50% / 1,650.47 pontos  
Nasdaq: -0.18% / 3,465.24 pontos 
 
Nikkei: 0.67%/ 15,138.10 pontos  
HangSeng: 0.17% / 23,082.70 pontos   
S&P/ASX 200: 0.29%/ 5,180.77 pontos 
 
FTSE: 0.30% / 6,708.14 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.08% / 8,376.44 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.15% / 2,810.81 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

A medida mensal de PIB demonstrou alta superior a parte das expectativas, o que porém 
anualizada chega aos números próximos das projeções de PIB de 2,5% aa. Mesmo assim, 
mexeram com as curvas mais curtas de juros. 
 
O DI july apresentou alta de 2 bp aos 7,50% e o janeiro 14 apresentou alta de 9 bp aos 8,06%. 
Na curva longa, o contrato apresentou queda de 3 bp aos 9,72% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana perde força contra divisas europeias, porém se eleva contra as 
asiáticas. A alta é especialmente forte contra o Yen. 
 
Deste modo, o dólar cai 0,23% contra a Libra (US$ 1,5241), 0,11% contra o Euro (US$ 1,2870) 
e contra o Yen (¥ 102,525) +0,28%. 
 
Dólar Comercial: +0,19% R$ 2,029 
Dólar Junho: +0,20% 2.037,00 
Dólar Julho: +0,15% 2.044,00 
 

Commodities 

Metais na maioria em queda, ao contrário das das energéticas. O ouro cai aos US$ 1.374,70 (-
0,88%), seguido da prata aos US$ 22,43 (-1,03%); e da platina aos US$ 1.475,1 (-0,74%). O 
cobre sobe aos US$ 3,335 (+1,21%).  O petróleo brent sobe aos US$ 104,81 (+0,99%), 
enquanto o gás natural apresenta alta aos US$ 3,956 (+1,30%).  Entre as agrícolas, as queda 
são registradas entre o trigo, com US$ 685,75 (-0,29%) e o milho US$ 641,25 (-0,04%). A alta 
mais expressiva foi do cacau aos US$ 2.312,00 (+0,78%). 
 
 

Comentários Finais 

A possível intervenção do Federal Reserve para “resgatar” o mercado de Bonds demonstra o 
qual forte está o apetite pelo prêmio de maior risco e como isso tem se refletido nos mercados 
de renda fixa. 

Além do mercado usual, as bolsas de valores internacionais tem se beneficiado também de um 
número expressivo de IPOs, o que incrementa ainda mais o cenário de renda variável. 

No mais, a Europa continua com sinais claros de desaquecimento e recessão, porém os 
indicadores na Ásia tendem a minimizar parte destes temores. Acima de tudo, o crescimento 
japonês através de estímulos mostra que o caminho a ser seguido talvez seja mais próximo ao 
modelo americano do que a austeridade europeia. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


