
 

© 2013 MoneYou/UpTrend - Este relatório foi preparado pela UpTrend e é distribuído com finalidade única de prestar informações ao mercado em geral.  Apesar de ter sido 

tomado todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam com precisão informações no momento em que as mesmas foram colhidas, 

a precisão e a exatidão de tais informações não são por qualquer forma garantidas e a UpTrend por elas não se responsabiliza. A UpTrend não aceita responsabilidade, de 

qualquer natureza, por perdas direta ou indiretamente derivadas do uso deste relatório ou do seu conteúdo. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira.  Este relatório não 

pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins. 

 

Agenda Macro 

09:00 PIB – Proj.: 1% tt; 2,5% aa / Real: 0,6% tt; 1,9% aa 
09:00 CPI – Proj.: 0,2% mm; 1,3% aa  @ Alemanha   
11:30 Estoques de Petróleo @ EUA   
12:30 Fluxo Cambial @ Brasil   
14:00 Discurso de Rosengren do Fed @ EUA  
18:00 Reunião do COPOM – 2° dia – Proj.: 7,75% aa @ Brasil   
 

Cenário 

A divulgação do PIB brasileiro decepciona as projeções e mostra que o caminho a percorrer pelo 
governo para tentar reverter o cenário de baixo crescimento ainda é longo, principalmente na 
determinação de subir os juros no panorama de pressões de preços indefinido. 
 

Renda Variável 

A volta das bolsas de NY não foi o suficiente para animar os investidores locais e o Ibovespa 
colecionou mais um dia de perdas (IBOV -0,64% / 56.036 pontos). As maiores altas do índice 
foram GOL PN N2 (3,71%; R$ 10,88); ELETROBRAS ON EJ N1 (2,28%; R$ 6,26); CIELO ON NM 
(1,61%; R$ 55,38); BRADESCO ON N1 (1,5%; R$ 17,72) e; P.ACUCAR-CBD PN N1 (1,48%; R$ 
110,24). PETROBRAS PN apresentou o maior volume (R$ 558.486,27x(1000)), seguida de VALE 
PNA N1 (R$ 501.099,72 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram MMX MINER ON NM (-7,62%; R$ 2,06); MRV ON NM (-
5,35%; R$ 7,2); BROOKFIELD ON NM (-4,83%; R$ 1,97); B2W DIGITAL ON NM (-4,05%; R$ 
11,59) e; V-AGRO ON NM (-3,75%; R$ 3,85). 
 
No overnight, as bolsas na Ásia operaram sem rumo, com a renovação de temores quanto à 
redução do Quantitative Easing 3 nos pelo Federal Reserve e ao mesmo tempo com os melhores 
indicadores econômicos americanos. 
 
Nos EUA, o retorno dos mercados foi saudado com indicadores econômicos novamente acima 
das projeções médias, o que elevou os índices. Os destaques do índice DJ foram positivos com 
Microsoft Corp, +2.19%; UnitedHealth Group I..., +2.06%; Walt Disney Co/The; +1.83%; 
Hewlett-Packard Co, +1.82% e JPMorgan Chase & Co, +1.75%. Na linha inversa, operaram as 
ações de AT&T Inc, -1.55%; Procter & Gamble Co/..., -1.25%; Verizon Communicatio..., -
1.11%; Travelers Cos Inc/Th..., -0.45% e; Pfizer Inc, -0.10%. 
 
Os futuros em NY operam em queda, assim como a Europa, devido aos mesmos temores 
asiáticos. 
 
Dow Jones: 0.69% / 15,409.40 pontos  
S&P 500: 0.63% / 1,660.06 pontos  
Nasdaq: 0.86% / 3,488.89 pontos 
 
Nikkei: 0.10%/ 14,326.50 pontos  
HangSeng: -1.61% / 22,554.90 pontos   
S&P/ASX 200: 0.08%/ 4,974.73 pontos 
 
FTSE: -1.42% / 6,665.95 pontos (8:00 am) 
Dax: -1.40% / 8,361.89 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: -1.20% / 2,801.86 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

O mercado de renda fixa opera em ritmo de espera da decisão do COPOM, a qual se divide entre 
uma alta de 25 e 50 bp. 
 
O DI july apresentou alta de 1bp aos 7,51% e o janeiro 14 apresentou alta de 10 bp aos 8,24%. 
Na curva longa, o contrato apresentou alta de 1 bp aos 10,36% (Jan/22). 
 

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: +0,06% R$ 2,075 
Dólar Julho: +0,19% 2.087,50 
Dólar Agosto: +0,19% 2.095,00 
 

Commodities 

Metais revertem parte das recentes perdas, enquanto as energéticas revertem os ganhos de 
ontem.  
O Ouro sobe 0,96% aos US$ 1392,1; a prata sobe 0,80% aos US$ 22,37; o cobre cai -0,97% 
aos US$ 3; e a platina sobe 0,02% aos US$ 1462,1. O barril do petróleo Brent cai -0,48% neste 
momento aos US$ 103,73, enquanto o gás natural se estabiliza ao 0% aos US$ 4. 
 
Entre as agrícolas, o trigo cai -0,25% aos US$ 692; a soja cai -0,27% aos US$ 1505,25; o milho 
cai -0,34% aos US$ 664,25; o açúcar sobe 0,42% aos US$ 16,79; e o café sobe 0,63% aos US$ 
127,25. 
  

Comentários Finais 

A decepção com o PIB pode levar o COPOM a elevar os juros de maneira mais comedida na 
reunião de hoje, optando pelos 25 bp ao invés dos 50 bp. 

Incrivelmente, os indicadores econômicos positivos acabaram nos EUA acabaram por elevar os 
temores de que o Fed venha a abreviar o QE3 antes do que se imaginava, o que na verdade é 
um enorme contrassenso. 

Mesmo assim, a tendência de um fechamento de maio positivo para os mercados de risco 
continua e os dados a serem divulgados amanhã podem fortalecer tal tendência. 

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


