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Agenda Macro 

08:00 IPC-S 3Q  @ Brasil   
09:00 Desemprego – Proj.: 5,65%  @ Brasil   
09:30 Pedidos de Auxílio Desemprego – Proj.: 345.000  @ EUA   
09:58 PMI de Manufaturas – Proj.: 52 p  @ EUA   
10:00 Índice de Preço de Imóveis Residenciais – Proj.: 0,9%  @ EUA   
11:00 Confiança do Consumidor – Proj.: -21,5 pontos @ Zona do Euro   
11:00 Vendas de Imóveis Novos – Proj.: 425 mil  @ EUA   
12:00 Atividade manufatureira Fed de Kansas City – Proj.: -5 p  @ EUA   
16:30 Discurso de Mario Draghi  @ Zona do Euro   

Cenário 

Os temores e a má interpretação de um possível fim do QE3 agitam os mercados em ritmo de 
realização de lucros, o que tende a perdurar nesta sessão. 
 

Renda Variável 

O Ibovespa chegou a altas superiores a 1%, mas devolveu os ganhos com o discurso do Fed, 
porém fechou em alta (IBOV +0,29% / 56.429 pontos). As maiores altas do índice foram 
ELETROBRAS ON EJ N1(7,55%; R$ 5,98); ELETROBRAS PNB EJ N1 (7,43%; R$ 10,84); 
BROOKFIELD ON NM (5,49%; R$ 1,92); B2W DIGITAL ON NM (5,26%; R$ 17,72) e; ROSSI 
RESID ON NM (4,73%; R$ 3,76). PETROBRAS PN apresentou o maior volume (R$ 
700.270,39x(1000)), seguida de VALE PNA N1 (R$ 694.834,25 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram PETROBRAS ON (-2,73%; R$ 18,85); OI PN N1 (-5,35%; 
R$ 4,57); BRADESPAR PN N1 (-1,99%; R$ 23,59); BRF SA ON NM (-1,91%; R$ 48,65) e; 
PETROBRAS PN (-1,82%; R$ 19,87). 
 
No overnight, a maioria das bolsas na Ásia operou em forte queda, com a interpretação da fala 
do Fed e dados de PMI chineses negativos. 
 
Nos EUA, também o discurso foi preponderante e levou perdas em todas as bolsas. Os 
destaques do índice DJ foram positivos com Pfizer Inc, +1.81%; Home Depot Inc/The, +1.25%; 
JPMorgan Chase & Co; +1.15%; General Electric Co, +0.85% e Hewlett-Packard Co, +0.57%. 
Na linha inversa, operaram as ações de Cisco Systems Inc, -2.79%; EI du Pont de Nemour..., -
1.44%; United Technologies ..., -1.33%; Merck & Co Inc, -1.31% e; Verizon Communicatio..., -
1.15%. 
 
Os futuros em NY operam em alta, assim como a Europa, com a possível compra de bonds por 
parte do Federal Reserve. 
 
Dow Jones: -0.52% / 15,307.20 pontos  
S&P 500: -0.83% / 1,655.35 pontos  
Nasdaq: -1.11% / 3,463.30 pontos 
 
Nikkei: -7.32%/ 14,484.00 pontos  
HangSeng: -2.54% / 22,669.70 pontos   
S&P/ASX 200: -1.99%/ 5,062.45 pontos 
 
FTSE: -1.84% / 6,714.51 pontos (8:00 am) 
Dax: -2.41% / 8,325.40 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: -2.16% / 2,773.70 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

A perspectiva de elevação do valor do dólar mantém o ritmo de alta nos juros e o mercado 
respondeu com pressão em todos os vencimento, em especial os mais longos. 
 
O DI july apresentou alta de 1bp aos 7,54% e o janeiro 14 apresentou alta de 2 bp aos 8,13%. 
Na curva longa, o contrato apresentou alta de 10 bp aos 9,96% (Jan/21). 
 

Câmbio 

Revertendo o cenário de pressão maior do dólar ontem, a divisa norte americana perde força 
com a valorização europeia e asiática. 
 
Deste modo, o dólar cai 0,20% contra a Libra (US$ 1,5074), 0,30% contra o Euro (US$ 1,2888) 
e contra o Yen (¥ 101,665) +1,40%. 
 
Dólar Comercial: +0,63% R$ 2,050 
Dólar Junho: +0,39% 2.053,00 
Dólar Julho: +0,39% 2.064,50 
 

Commodities 

Metais na maioria em alta, ao contrário das energéticas.  
O Ouro sobe 1,57% aos US$ 1388,9; a prata cai -0,03% aos US$ 22; o cobre cai -1,88% aos 
US$ 3; e a platina cai -0,50% aos US$ 1461,9. O barril do petróleo Brent cai -0,62% neste 
momento aos US$ 101,96, enquanto o gás natural cai -0,36% aos US$ 4. 
 
Entre as agrícolas, o trigo sobe 0,76% aos US$ 693,75; a soja sobe 0,17% aos US$ 1496,75; o 
milho cai -0,27% aos US$ 656,75; o açúcar sobe 0,24% aos US$ 16,69; e o café cai -0,16% aos 
US$ 128,25. 
  

Comentários Finais 

O PMI da China e a interpretação do discurso de Bernanke levaram às fortes perdas do Nikkei, 
mesmo assim, os futuros das bolsas americanas se aproximam da estabilidade, apesar das 
quedas expressivas na Europa. 

Conforme citamos anteriormente, Bernanke talvez fosse o único com força o suficiente para dar 
impulso a um possível “sell in may” porém, a reinterpretação de seu discurso pode reverter 
parte das perdas. 

A redução da liquidez seria um resultado direto da recuperação econômica, portanto atenção aos 
dados de atividade e mercado de trabalho hoje, pois a cada indicador positivo, cresce a 
possibilidade de redução do QE3. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


