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 Quinta-feira • 17 de junho de 2021

Bom dia, Márcia! ⛅
 

Destaques do dia anterior 📅

A última quarta-feira foi bastante agitada para os investidores, com decisões
de política monetária no Brasil e no exterior movimentando os negócios ao
longo do dia.  

No Brasil, o dia terminou com os investidores repercutindo a decisão de
política monetária do Copom, que elevou a meta da taxa Selic em 0,75 p.p., de
3,5% ao ano para 4,25% ao ano. Foi a terceira alta consecutiva da meta da
taxa Selic pelo Copom, todas de 0,75 p.p. Para a sua próxima reunião, que
ocorrerá entre os dias 3 e 4 de agosto, o Copom já sinalizou que deve
promover mais um ajuste de igual magnitude, ou seja, repetir a dose e elevar a
Selic em mais 0,75 p.p., para 5% ao ano. 

De acordo com o comunicado que trouxe a decisão de alta da meta Selic nesta
quarta-feira, o Copom considera ser adequada a “normalização” da Selic para
um patamar neutro. Segundo o Copom, o “ajuste é necessário para mitigar a
disseminação dos atuais choques temporários sobre a inflação”. Ou seja, o
Copom espera que a sua decisão, seguida de uma nova sinalização de alta de

https://app.rdstation.email/mail/dc36c75b-7ae9-4ec4-bbad-fd481b36f993?utm_campaign=morning_call__17-06-2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


17/06/2021 Morning Call ☕ : A última quarta-feira foi bastante agitada para os investidores, com decisões de política monetária no Brasil e no …

https://app.rdstation.email/mail/dc36c75b-7ae9-4ec4-bbad-fd481b36f993?utm_campaign=morning_call__17-06-2021&utm_medium=email&utm_… 2/4

igual magnitude da Selic para a reunião de agosto sirva para ancorar as
expectativas inflacionárias do mercado.  

Segundo o comunicado divulgado nesta quarta-feira, o colegiado do Copom
também enfatizou, “novamente, que não há compromisso com essa posição
(de alta da meta Selic, grifo nosso) e que os passos futuros da política
monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta da
inflação”. 

No exterior, a quarta-feira teve como destaque a decisão de política monetária
do Fed, que manteve a taxa de juros de referência perto de zero, mas sinalizou
que espera realizar dois aumentos até o fim de 2023, surpreendendo o
mercado, que continuava apostando em um Fed mais pró-estímulos
monetários, mais “dovish” no jargão de mercado.  

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse em entrevista coletiva que os
integrantes do Fomc começaram a discutir a redução das compras de ativos
pelo BC. “A economia claramente progrediu”, disse Powell durante a coletiva,
observando que os membros do Fomc começaram a debater o momento
adequado para começar a reduzir o programa de compras mensais de US$
120 bilhões em ativos. 

Fechamento do dia  🌞

Diante do quadro acima, o Ibovespa encerrou o pregão desta quarta-feira em
queda de 0,64%, aos 129.259 pontos. As ações da Vale e siderúrgicas foram
as que mais contribuíram para a queda do Ibovespa ontem, enquanto as ações
dos bancos fizeram o contraponto e impediram uma queda mais forte do
índice.  

No mercado de juros, as taxas dos contratos DI deram um salto em meio a
novas sinalizações de alta dos juros no Brasil e no exterior. A taxa do DI para
janeiro de 2022 terminou a sessão regular em 5,41%, de 5,38% no ajuste do
dia anterior. A taxa do DI para janeiro de 2023 foi a 6,995%, enquanto a taxa
do DI para janeiro de 2027 subiu de 8,40% para 8,45%.  

O dólar também avançou ontem, depois de cair abaixo do patamar psicológico
de R$ 5,00 pela primeira vez em quase um ano mais cedo. No fechamento, o
dólar comercial era negociado a R$ 5,035, em alta de 0,32% ante o dia
anterior. 



17/06/2021 Morning Call ☕ : A última quarta-feira foi bastante agitada para os investidores, com decisões de política monetária no Brasil e no …

https://app.rdstation.email/mail/dc36c75b-7ae9-4ec4-bbad-fd481b36f993?utm_campaign=morning_call__17-06-2021&utm_medium=email&utm_… 3/4

Destaques desta quinta-feira ⭐

Na Europa, a agenda de indicadores tem como destaque a divulgação do
resultado da inflação do mês de maio. De acordo com a média de projeções do
mercado, a expectativa é de alta de 0,3% da inflação da zona do euro em
maio, após aumento de 0,6% no mês imediatamente anterior. No comparativo
anual, a inflação do mês de maio na zona do euro deve mostrar elevação de
2%, o que pode gerar desconforto entre os investidores por conta do aumento
das pressões inflacionárias mundo afora. 

Nos EUA, a agenda de indicadores tem como destaque a divulgação dos
pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanal. A média móvel das últimas 4
semanas deve ficar em 383,25 mil solicitações, de acordo com a média de
projeções do mercado. Na leitura da semana passada, o indicador ficou em
402,5 mil solicitações. 

No Brasil, a agenda de indicadores do dia está vazia. Por aqui, as atenções
estão voltadas para Brasília, onde está em discussão o processo de
capitalização da Eletrobrás. A expectativa é de que a votação seja concluída
na próxima semana pela Câmara dos Deputados. 

Abraços, ❤ 
 
Nicolas Takeo  
Analista CNPI Certificado 1843
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de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas neste material

foram consideradas válidas na data em que o material foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas

confiáveis. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas

a alterações sem aviso prévio. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de

cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. A Singulare

não se responsabiliza por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, decorrentes de qualquer decisão tomada pelo investidor

com base na utilização deste relatório ou de seu conteúdo. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade

futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e

Melhores Práticas para Atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo.
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