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Agenda Macro 

08:30 Relatório Focus @ Brasil   
15:00 Balança Comercial Semanal @ Brasil   
--:-- Feriado Memorial Day @ EUA   
--:-- Feriado Bancário @ Reino Unido  
 

Cenário 

Semana com feriado na segunda-feira nos EUA deixa os investidores na dúvida sobre qual rumo 
seguir e se a tendência de realização de lucros pode ganhar força, devido aos temores do fim ou 
redução dos programas de alívio quantitativo do Federal Reserve. 
 

Renda Variável 

A última sessão da semana teve até momentos de altas mais expressivas, porém fechou com 
ganhos modestos, seguindo o DJ (IBOV +0,29% / 56.429 pontos). As maiores altas do índice 
foram BROOKFIELD ON NM(6,87%; R$ 2,02); MARFRIG ON NM (5,85%; R$ 7,78); MRV ON ED 
NM (5,55%; R$ 7,79); V-AGRO ON EG NM (5,26%; R$ 17,72) e; MMX MINER ON NM (4,8%; R$ 
2,18). PETROBRAS PN apresentou o maior volume (R$ 741.147,22x(1000)), seguida de VALE 
PNA N1 (R$ 549.270,21 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram OGX PETROLEO ON NM (-3,74%; R$ 1,8); GERDAU PN ED 
N1 (-5,35%; R$ 13,29); GOL PN N2 (-2,05%; R$ 10,48); GERDAU MET PN ED N1 (-1,95%; R$ 
17,05) e; OI PN N1 (-1,94%; R$ 4,53). 
 
No overnight, as bolsas na Ásia operaram sem rumo concreto, com o sensível Nikkei operando 
em forte queda, superior a 3%. 
 
Nos EUA, os temores do fim do QE3 ainda dominaram os mercados, mesmo assim com 
fechamento positivo do DJ. Os destaques do índice DJ foram positivos com Procter & Gamble 
Co/..., +4.04%; Wal-Mart Stores Inc, +1.28%; American Express Co; +0.78%; Coca-Cola 
Co/The, +0.74% e JPMorgan Chase & Co, +0.58%. Na linha inversa, operaram as ações de 
Hewlett-Packard Co, -2.61%; Verizon Communicatio..., -0.96%; Caterpillar Inc, -0.85%; 
McDonald's Corp, -0.73% e; Alcoa Inc, -0.70%. 
 
Os futuros em NY operam em leve alta, assim como a Europa, devido ao feriado de Memorial 

Day nos EUA. 
 
Dow Jones: 0.06% / 15,303.10 pontos  
S&P 500: -0.06% / 1,649.60 pontos  
Nasdaq: -0.01% / 3,459.14 pontos 
 
Nikkei: -3.22%/ 14,142.70 pontos  
HangSeng: 0.30% / 22,686.10 pontos   
S&P/ASX 200: -0.47%/ 4,959.86 pontos 
 
FTSE: -0.63% / 6,654.34 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.68% / 8,361.47 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.74% / 2,784.71 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

Mais uma sessão de alta para os juros, com pressão em todos os vencimentos da curva, mesmo 
com indicadores de desemprego em alta. Em semana de COPOM, a tendência de pressão 
continua. 
 
O DI july apresentou alta de 3bp aos 7,54% e o janeiro 14 apresentou alta de 2 bp aos 8,15%. 
Na curva longa, o contrato apresentou alta de 5 bp aos 10,03% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O dólar opera com leve ganho contra as divisas europeias, porém o maior temor do Japão se 
materializa com a queda da divisa contra o Yen. 
 
Deste modo, o dólar sobe 0,1% contra a Libra (US$ 1,5113), 0,01% contra o Euro (US$ 1,2937) 
e contra o Yen (¥ 100,985) -0,02%. 
 
Dólar Comercial: +0,02% R$ 2,053 
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 0,48% aos US$ 1393,30; a prata sobe 0,55% aos US$ 22,62; o cobre sobe 0,35% 
aos US$ 3,31; e a platina sobe 0,49% aos US$ 1459,00. O barril do petróleo Brent cai -0,22% 
neste momento aos US$ 102,41, enquanto o gás natural sobe 0,12% aos US$ 4,24. 
 
Entre as agrícolas, o trigo cai 0% aos US$ 697,50; a soja cai 0% aos US$ 1476,25; o milho cai 
0% aos US$ 657,25; o açúcar sobe 0,48% aos US$ 16,84; e o café cai -2,15% aos US$ 127,25. 
  

Comentários Finais 

A tendência é da China se tornar o centro das atenções depois dos indicadores mais recentes, 
seja para o bem, após indicadores de lucro industrial com alta acumulada de 11,4% entre 
janeiro e abril, ou pelo PMI em contração, após sete quedas s consecutivas. 

A semana fica marcada pela reunião do COPOM, a qual gera grandes dúvidas sobre a magnitude 
de alta dos juros devido aos indicadores desencontrados da economia brasileira. 

O mercado local também fica a mercê do feriado de quinta-feira, enquanto é divulgado o PIB dos 
EUA. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


