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Agenda Macro 

09:00 IPCA-15 – Proj.: 0,48% @ Brasil 
09:00 Nota para Imprensa – Setor Externo @ Brasil  
11:00 Venda de Imóveis pré-existentes – Proj.: 4,99 mi @ EUA  
11:30 Estoques de Petróleo @ EUA  
12:30 Fluxo Cambial @ Brasil  
15:00 Ata da reunião do FOMC @ EUA 
22:45 PMI de Manufaturas HSBC – Proj.: 50,5 p @ China 
 

Cenário 

A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve será o 
ponto alto do dia e menções de membros do Fed de que não haverá neste momento o fim do 
QE3 aliviou as tensões do mercado e mantém a atenção maior aos indicadores. 
 

Renda Variável 

O Ibovespa finalmente apresentou um descolamento descente, porém se consideramos o 
histórico, é possível que estejamos próximos ao ponto de devolução do índice (IBOV +1,01% / 
56.265 pontos). As maiores altas do índice foram ELETROBRAS PNB EJ N1(6,99%; R$ 10,09); 
B2W DIGITAL ON NM (6,92%; R$ 11,11); ELETROPAULO PN N2 (5,65%; R$ 8,41); 
ELETROBRAS ON EJ N1 (5,52%; R$ 17,72) e; PDG REALT ON NM (5,43%; R$ 2,52). VALE PNA 
N1 apresentou o maior volume (R$ 559.475,17x(1000)), seguida de PETROBRAS PN (R$ 
473.716,02 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram OI PN N1 (-2,29%; R$ 4,69); OI ON N1 (-5,35%; R$ 
5,13); JBS ON NM (-1,72%; R$ 6,82); CETIP ON ES NM (-1,38%; R$ 25) e; MARFRIG ON NM (-
0,93%; R$ 7,42). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em alta, após o BoJ. 
 
Nos EUA, o mercado se influenciou pela possível manutenção do QE3. Os destaques do índice DJ 
foram positivos com Merck & Co Inc, +4.69%; Home Depot Inc/The, +2.54%; JPMorgan Chase 
& Co; +1.40%; American Express Co, +0.95% e Chevron Corp, +0.93%. Na linha inversa, 
operaram as ações de Travelers Cos Inc/Th..., -2.24%; Verizon Communicatio..., -1.27%; AT&T 
Inc, -0.75%; Microsoft Corp, -0.66% e; Bank of America Corp, -0.52%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, ao contrário da Europa, na expectativa da ata do Federal 

Reserve. 
 
Dow Jones: 0.34% / 15,387.60 pontos  
S&P 500: 0.17% / 1,669.16 pontos  
Nasdaq: 0.16% / 3,502.12 pontos 
 
Nikkei: 1.60%/ 15,627.30 pontos  
HangSeng: -0.45% / 23,261.10 pontos   
S&P/ASX 200: -0.28%/ 5,165.37 pontos 
 
FTSE: -0.05% / 6,800.59 pontos (8:00 am) 
Dax: -0.18% / 8,456.94 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: -0.36% / 2,811.47 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 alta de 3 bp aos 7,53% e o janeiro 14 apresentou alta de 3 bp aos 8,11%. 
Na curva longa, o contrato apresentou alta de 3 bp aos 9,86% (Jan/21). 
 

Câmbio 

A divisa norte-americana perde o rumo global e acaba por responder a questões locais, como 
fluxo e humor dos investidores. 
 
Deste modo, o dólar sobe 0,3% contra a Libra (US$ 1,5103), cai 0,20% contra o Euro (US$ 
1,2933) e contra o Yen (¥ 102,91) +0,4%. 
 
Dólar Comercial: -0,16% R$ 2,037 
Dólar Junho: +0,08% 2.046,00 
Dólar Julho: +0,06% 2.054,00 
 

Commodities 

Metais na maioria em alta, ao contrário das energéticas.  
O Ouro sobe 1,23% aos US$ 1394,50; a prata sobe 1,38% aos US$ 22,77; o cobre sobe 2,03% 
aos US$ 34,12; e a platina sobe 1,10% aos US$ 1474,40. O barril do petróleo Brent cai -0,40% 
neste momento aos US$ 103,490, enquanto o gás natural cai -0,26% aos US$ 4,181. 
 
Entre as agrícolas, o trigo sobe 0,73% aos US$ 685,50; a soja cai -0,10% aos US$ 1476,75; o 
milho sobe 0,08% aos US$ 640,50; o açúcar sobe 0,47% aos US$ 16,94; e o café cai -0,53% 
aos US$ 132,00. 
  

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. 


