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Agenda Macro 

10:00 S&P/CS preços de imóveis – Proj.: 10,2% @ EUA   
11:00 Confiança do Consumidor – Proj.: 70 p @ EUA   
11:00 Índice de Manufatura do Fed de Richmond – Proj.: 2 p @ EUA   
11:30 Manufatura Fed de Dallas – Proj.: -4 p @ EUA   
18:00 Reunião do COPOM – 1° dia @ Brasil   
22:50 Vendas ao Varejo – Proj.: -0,4% aa @ Japão   
 

Cenário 

A divulgação do PIB brasileiro, americano e uma gama de indicadores econômicos relevantes faz 
com que a agenda econômica ganhe grande destaque nessa semana. A reunião da OPEP 
também é destaque, principalmente com o Brent ultrapassando os US$100 o barril. 
 

Renda Variável 

A ausência do referencial das bolsas americanas pesou no mercado, o qual operou em baixo 
volume e devolveu os ganhos ao final da sessão (IBOV -0,02% / 56.396 pontos). As maiores 
altas do índice foram MARFRIG ON NM (3,37%; R$ 7,97); PDG REALT ON NM (3,05%; R$ 2,7); 
BROOKFIELD ON NM (2,98%; R$ 2,07); MMX MINER ON NM (1,83%; R$ 17,72) e; JBS ON NM 
(1,73%; R$ 7,02). VALE PNA N1 apresentou o maior volume (R$ 162.801,23x(1000)), seguida 
de OGX PETROLEO ON NM (R$ 120.505,68 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram MRV ON ED NM (-2,94%; R$ 7,59); LLX LOG ON NM (-
5,35%; R$ 1,97); ELETROBRAS PNB EJ N1 (-2,27%; R$ 11,19); OGX PETROLEO ON NM (-
2,23%; R$ 1,75) e; CIA HERING ON NM (-2,17%; R$ 42,2). 
 
No overnight, as bolsas na Ásia operaram em alta, revertendo as perdas mais recentes, 
principalmente o Nikkei, com alta superior ao 1%. 
 
Nos EUA, os mercados não abriram e se repetiram os resultados. 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 alta, assim como a Europa, com o retorno do referencial 
americano. 
 
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: 1.20%/ 14,312.00 pontos  
HangSeng: 1.05% / 22,924.20 pontos   
S&P/ASX 200: 0.22%/ 4,970.65 pontos 
 
FTSE: 1.60% / 6,760.83 pontos (8:00 am) 
Dax: 1.11% / 8,476.35 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 1.38% / 2,833.45 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

O mercado de renda fixa opera em ritmo de espera da decisão do COPOM amanhã, a qual se 
divide entre uma alta de 25 e 50 bp. 
 
O DI july apresentou alta de 3bp aos 7,57% e o janeiro 14 apresentou queda de 1 bp aos 
8,14%. Na curva longa, o contrato apresentou queda de 1 bp aos 10,02% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O Real começa a testar uma resistência técnica contra o dólar e o rompimento pode levar a 
divisa próxima aos R$ 2,10 
 
Globalmente, o dólar sobe 0,01% contra a Libra (US$ 1,5119), 0,01% contra o Euro (US$ 
1,2938) e contra o Yen (¥ 102,022) +0,09%. 
 
Dólar Comercial: +0,18% R$ 2,055 
Dólar Junho: +0,19% 2.059,50 
Dólar Julho: +0,22% 2.072,00 
 

Commodities 

Metais revertem parte das recentes altas, enquanto o petróleo retoma os ganhos.  
O Ouro cai -0,56% aos US$ 1378,90; a prata cai -1,00% aos US$ 22,27; o cobre sobe 0,59% 
aos US$ 3,32; e a platina cai -0,12% aos US$ 1450,20. O barril do petróleo Brent sobe 1,44% 
neste momento aos US$ 104,10, enquanto o gás natural cai -0,52% aos US$ 4,22. 
 
Entre as agrícolas, o trigo cai -0,18% aos US$ 696,25; a soja sobe 0,75% aos US$ 1487,25; o 
milho sobe 0,04% aos US$ 657,50; o açúcar sobe 0,71% aos US$ 16,96; e o café sobe 0,67% 
aos US$ 128,10. 
  

Comentários Finais 

O mercado de juros futuros continua em compasso de espera dos resultados da reunião do 
COPOM amanhã e a divisão de apostas se mostra clara na diferença entre os diversos 
vencimentos da curva. 

O retorno das bolsas americanas pode dar um impulso ao mercado de renda variável, o qual 
também operou “fraco” na sessão de ontem. 

Atenção aos indicadores de atividade econômica dos EUA a partir das 10 da manhã, os quais 
deverão definir a tendência do dia, principalmente nas bolsas de valores. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


