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Segunda-feira • 12 de julho de 2021

Bom dia, Márcia! ⛅
A segunda-feira inicia com os principais índices de ações do exterior operando
em baixa, com os investidores aproveitando a agenda mais tranquila do dia
para realizarem lucros depois da terceira semana consecutiva de alta na última
sexta-feira nas principais bolsas da Europa e EUA. 

No fechamento deste texto, na Europa, a bolsa de Londres operava em baixa
de 0,69%, enquanto as bolsas de Paris e Frankfurt exibiam desvalorização de
0,43% e de 0,18%, respectivamente. Em Wall Street, os futuros do Dow Jones
e do S&P operavam em queda de 0,43% e de 0,25%, respectivamente,
enquanto o futuro do Nasdaq subia 0,20%. Nesta manhã, além do movimento
de realização de lucros nas principais praças da Europa e EUA, pesa sobre o
comportamento dos preços dos ativos a expectativa em relação a divulgação
dos dados de inflação nos EUA e Europa ao longo desta semana.  

Nos EUA, a agenda da semana traz em destaque a divulgação da inflação do
mês de junho na próxima terça-feira. A expectativa do mercado é de alta de
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0,5% da inflação em junho no comparativo com o mês imediatamente anterior
e de 4,9% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Na quinta-
feira, a agenda dos EUA traz em destaque a divulgação dos números sobre o
comportamento do mercado de trabalho no país e a divulgação dos números
sobre o desempenho da produção industrial em junho, que deve mostrar alta
de 0,6% no período ante o mês imediatamente anterior. Na sexta-feira, será a
vez de conhecer os números sobre o desempenho das vendas no varejo no
mês de junho. 

Na Europa, a agenda da semana tem como destaque a divulgação dos
números sobre o comportamento da inflação em junho. A expectativa do
mercado é de que a inflação na zona do euro desacelere de uma alta de 2%
para 1,9% em junho, no comparativo anual. 

Falando sobre o desempenho dos mercados na semana passada, em Wall
Street, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq subiram 0,24%, 0,40% e 0,43%,
respectivamente. Na Europa, o índice Stoxx 600 Europa encerrou a semana
com ligeira alta de 0,19%. Já no Brasil, o Ibovespa terminou a semana com
ligeira queda de 0,19%, aos 125.428 pontos. Por aqui, além de preocupações
com a recuperação da economia doméstica, pesou sobre o comportamento da
bolsa brasileira ruídos políticos vindos de Brasília, na esteira das discussões
em torno da reforma Tributária e em relação ao andamento da CPI do Covid-
19. 

Abraços, ❤ 
 
Nicolas Takeo  
Analista CNPI Certificado 1843
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Este material foi elaborado pela Singulare de Títulos e Valores Mobiliários S.A (“Singulare”), para uso exclusivo e intransferível

do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Singulare.

Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de

compra e venda de qualquer ativo. Este material tem como objetivo único fornecer informações que possam auxiliar o

investidor a tomar sua própria decisão de investimento, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de

compra ou venda ou como uma solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer produto/instrumento financeiro, ou

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 obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. 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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