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Agenda Macro 

09:00 Discurso de Bernanke em Bard College @ EUA 
09:30 Atividade Nacional Fed de Chicago @ EUA 
14:00 Discurso de pres. do Fed de Chicago Charles Evans @ EUA 
 

Cenário 

A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve será o 
ponto alto da semana, pois cresce entre alguns investidores o temor da retirada de alguns 
estímulos econômicos pela autoridade monetária, mesmo que isso seja resultado de uma 
melhora da atividade no início deste ano. 
 

Renda Variável 

O Ibovespa chegou a altas superiores a 1%, porém devolveu os ganhos mesmo antes da 
segunda metade da sessão, com uma leve reação ao final (IBOV +0,72% / 55.164 pontos). As 
maiores altas do índice foram USIMINAS ON N1(10,04%; R$ 9,09); USIMINAS PNA N1 (5,97%; 
R$ 8,69); BRASIL ON NM (3,45%; R$ 26,04); ENERGIAS BR ON NM (3,42%; R$ 17,72) e; MMX 
MINER ON NM (3,04%; R$ 2,03). VALE PNA N1 apresentou o maior volume (R$ 
737.635,90x(1000)), seguida de CIELO ON NM (R$ 488.633,50 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram CIELO ON NM (-4,53%; R$ 52,63); MARFRIG ON NM (-
5,35%; R$ 7,63); ELETROPAULO PN N2 (-2,76%; R$ 8,08); SABESP ON NM (-2,59%; R$ 25,57) 
e; GOL PN N2 (-2,02%; R$ 11,14). 
 
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 JPMorgan Chase & Co, 
+2.61%; Boeing Co/The, +2.42%; Microsoft Corp; +2.32%; United Technologies ..., +2.29% e 
International Busine..., +1.83%. Na linha inversa, operaram as ações de Pfizer Inc, -0.99%; 
Merck & Co Inc, -0.82%; Wal-Mart Stores Inc, -0.80%; Travelers Cos Inc/Th..., -0.43% e; 
Hewlett-Packard Co, -0.42%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, assim como a Europa, com a possível compra de bonds por 
parte do Federal Reserve. 
 
Dow Jones: 0.80% / 15,354.40 pontos  
S&P 500: 1.03% / 1,667.47 pontos  
Nasdaq: 0.97% / 3,498.97 pontos 
 
Nikkei: 1.47%/ 15,360.80 pontos  
HangSeng: 1.78% / 23,493.00 pontos   
S&P/ASX 200: 0.55%/ 5,209.04 pontos 
 
FTSE: -0.02% / 6,721.71 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.48% / 8,438.44 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.13% / 2,821.57 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

A falta de concisão no discurso de membros do governo continua a afetar a volatilidade dos 
contratos de juros, porém a alteração mantém a perspectiva de uma elevação maior na próxima 
reunião do COPOM. 
 
O DI july apresentou estabilidade aos 7,50% e o janeiro 14 apresentou alta de 2 bp aos 8,08%. 
Na curva longa, o contrato apresentou alta de 1 bp aos 9,73% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana ganhou força contra divisas europeias e asiáticas, na perspectiva de 
alteração das medidas de estímulo econômico pelo Fed. 
 
Deste modo, o dólar sobe 0,18% contra a Libra (US$ 1,5197), 0,20% contra o Euro (US$ 
1,2858) e contra o Yen (¥ 102,595) +0,63%. 
 
Dólar Comercial: +0,48% R$ 2,038 
Dólar Junho: +0,39% 2.040,50 
Dólar Julho: +0,39% 2.052,00 
 

Commodities 

Metais na maioria em queda, ao contrário 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 China deu sinais importantes de que o mercado imobiliário continua aquecido e isso pode 
suscitar em medidas mais austeras para se evitar um possível estouro de uma bolha, o que já 
sabemos tem consequências nefastas. 

Já o Federal Reserve começa a reavaliar a compra e recompra de bond, pois o rendimento dos 
mesmos despencou recentemente e mostra que é possível um recuo da autoridade monetária no 
programa Quantitative Easing. 

Deste modo, a ata da última reunião do FOMC ganha importância redobrada. Nesta semana, o 
mercado imobiliário também chama a atenção aos investidores, com resultados de vendas de 
imóveis novos e pré-existentes. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


