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Quarta-feira • 23 de junho de 2021

Bom dia, Márcia! ⛅
O viés negativo prevalece no exterior na manhã desta quarta-feira, com os
investidores preocupados com o aumento das pressões inflacionárias mundo
afora, especialmente após o forte resultado do PMI da zona do euro.  

De acordo com a IHS Markit, o PMI preliminar do setor de serviços na zona do
euro atingiu 58 pontos em junho ante 55,2 pontos em maio, resultado acima da
projeção do mercado, de alta para 57,8 pontos, e a leitura mais forte do índice
desde julho de 2007. No front da inflação, os custos de produção na região
alcançaram o maior patamar desde julho de 2008. 

Diante deste contexto, no fechamento deste texto, as bolsas de Paris e
Frankfurt operavam em baixa de 0,75% e de 0,74%, respectivamente. A bolsa
de Londres, por sua vez, tentava se sustentar em território positivo, exibindo
alta de 0,21% no fechamento deste texto. Nos EUA, os índices futuros das
bolsas de Nova York operavam próximos da estabilidade, com o S&P 500 em
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baixa de 0,05%, acompanhado pelo Dow Jones e pelo Nasdaq, ambos no zero
a zero. 

No Brasil, o dia iniciou com as taxas futuras dos contratos DI em compasso de
espera. A taxa do DI para janeiro de 2023 estava em 7,23% na abertura ante
7,27% no ajuste do dia anterior, já a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em
8,64% de 8,67% no ajuste do dia anterior. No mercado de renda variável, o
Ibovespa futuro operava em baixa de 0,08%, negociado aos 129.680 pontos.

Abraços, ❤ 
 
Nicolas Takeo  
Analista CNPI Certificado 1843
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