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Agenda Macro 

09:00 Produção Industrial – Proj.: 0,8% mm; 7% aa @ Brasil 
09:30 Balança Comercial – Proj.: -US$ 41 bi @ EUA 
21:00 Discurso de Fischer @ EUA 
22:45 PMI de Serviços HSBC – Proj.: 51,1 p @ China 
  

Cenário 

A semana do mercado de trabalho nos EUA e de indicadores de atividade econômica em diversos 
países do mundo deixa agitado o mercado financeiro. A mínima histórica da inflação ao atacado 
na Europa tende a suscitar medidas de crescimento econômico, inclusive com anuência do FMI, 
como visto após os anúncios de medidas na França. 
 

Renda Variável 

Apesar do susto no início da sessão, após a divulgação dos PMIs, o mercado local acompanho a 
melhora externa  e fechou com alta consistente (IBOV +0,82% / 53.944 pontos). As maiores 
altas do índice foram OI ON N1 (8,15%; R$ 4,64); COPEL PNB N1 (5,87%; R$ 34,78); LIGHT 
S/A ON NM (4,83%; R$ 18,21); GAFISA ON NM (4,46%; R$ 17,72) e; VALE PNA N1 (4,18%; R$ 
29,85). VALE PNA N1 apresentou o maior volume (R$ 720.881,40x(1000)), seguida de 
PETROBRAS PN (R$ 621.255,61 x (1000)). 
 
Na linha inversa, os destaques foram DURATEX ON NM (-3,91%; R$ 14,22); GOL PN N2 (-
5,35%; R$ 8,97); BR PROPERT ON NM (-3,09%; R$ 20,36); BRADESCO PN N1 (-3,08%; R$ 
33,27) e; LOJAS AMERIC PN (-3,07%; R$ 16,72). 
 
No overnight, as bolsas na Ásia operaram em alta, em partes devido à nova desvalorização do 
Yen frente ao dólar. 
 
Nos EUA, os mercados mantiveram os ganhos, apesar dos dados apresentados pela manhã de 
ontem. Os destaques do índice DJ foram positivos com Intel Corp, +3.95%; Merck & Co Inc, 
+3.75%; Coca-Cola Co/The; +2.05%; Microsoft Corp, +1.98% e Hewlett-Packard Co, +1.97%. 
Na linha inversa, operaram as ações de Bank of America Corp, -0.81%; JPMorgan Chase & Co, -
0.18%; Travelers Cos Inc/Th..., +0.05%; AT&T Inc, +0.23% e; Alcoa Inc, +0.24%. 
 
Os futuros em NY operam em estabilidade, enquanto na Europa o mercado opera em atla. 
 
Dow Jones: 0.92% / 15,254.00 pontos  
S&P 500: 0.59% / 1,640.42 pontos  
Nasdaq: 0.27% / 3,465.37 pontos 
 
Nikkei: 2.05%/ 13,533.80 pontos  
HangSeng: 0.01% / 22,285.50 pontos   
S&P/ASX 200: 0.26%/ 4,900.81 pontos 
 
FTSE: 0.51% / 6,558.18 pontos (8:00 am) 
Dax: 0.19% / 8,301.53 pontos (8:00 am) 
Stoxx50: 0.28% / 2,755.54 pontos (8:00 am) 
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Renda Fixa 

Após a decisão do COPOM, o mercado permanece na busca de novos patamares, dentro da 
expectativa de elevações maiores no ciclo de juros. 
 
O DI july apresentou estabilidade aos 7,72% e o janeiro 14 apresentou queda de 4 bp aos 
8,44%. Na curva longa, o contrato apresentou alta de 1 bp aos 10,44% (Jan/21). 
 

Câmbio 

O BC atuou de forma a retirar parte de força da divisa, mas permitiu o rompimento da 
resistência técnica aos R$ 2,10, a qual se tornou o atual piso. 
 
Globalmente, o dólar sobe 0,01% contra a Libra (US$ 1,5299), 0,01% contra o Euro (US$ 
1,9084) e contra o Yen (¥ 100,182) +0,70%. 
 
Dólar Comercial: -0,71% R$ 2,127 
Dólar Julho: -0,42% 2.136,50 
Dólar Agosto: -0,45% 2.149,50 
 

Commodities 

Metais revertem parte das recentes altas, enquanto o gas natural retoma os ganhos.  
O Ouro cai -0,90% aos US$ 1399,20; a prata cai -1,15% aos US$ 22,46; o cobre sobe 0,42% 
aos US$ 33,45; e a platina cai -0,56% aos US$ 1489,00. O barril do petróleo Brent cai -0,32% 
neste momento aos US$ 101,73, enquanto o gás natural sobe 0,10% aos US$ 4,00. 

 

Entre as agrícolas, o trigo cai -1,09% aos US$ 701,00; a soja cai -0,62% aos US$ 1523,00; o 
milho cai -0,57% aos US$ 652,00; o açúcar se estabiliza ao 0,00% aos US$ 16,43; e o café cai -
0,54% aos US$ 128,30. 

 Comentários Finais 

A reação do mercado financeiro aos indicadores econômicos fica cada vez mais esquizofrênica, 
pois a perspectiva de redução do QE3 faz com que dados positivos sejam encarados de maneira 
negativa e vice-versa. 

Hoje atenção aos dados da balança comercial americana, os mais relevantes do dia após o PPI 
em franca contração na Zona do Euro. 

Na França, o plano de crescimento econômico com menor controle fiscal foi chancelado pelo FMI 
e o precedente se choca com a premissa adotada pelo BCE.  

 

BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. 


