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Segunda-feira • 19 de julho de 2021

Bom dia, Márcia! ⛅
A segunda-feira inicia com as principais bolsas do exterior operando em baixa,
em meio a preocupações com o aumento das pressões inflacionárias mundo
afora e com os investidores de olho na divulgação dos balanços do 2T21 nos
EUA. 

No fechamento deste texto, na Europa, a bolsa de Londres operava em baixa
de 1,92%, enquanto as bolsas de Paris e Frankfurt operavam em queda de
2,11% e de 2,12%, respectivamente. Nos EUA, os índices futuros das bolsas
de Nova York também operavam em baixa, com o Dow Jones operando em
queda de 1,05%, acompanhado pelo S&P (-0,85%) e pelo Nasdaq (-0,64%). 

No Brasil, a bolsa brasileira deve acompanhar o desempenho dos seus pares
no exterior ao longo do dia. Entre os destaques da agenda desta segunda-
feira, no front econômico, a Pesquisa Focus desta semana mostrou que o
mercado voltou a revisar para cima as projeções para o crescimento do PIB e
para a inflação neste ano. De acordo com o documento, a mediana de
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projeções do mercado para o IPCA neste ano passou de 6,11% para 6,31%,
enquanto a projeção para o crescimento do PIB subiu de 5,26% para 5,27%. O
mercado também passou a apostar em uma alta mais forte dos juros por aqui,
com as projeções para a meta Selic no final deste ano subindo de 6,63% para
6,75%.  

Para 2022, as projeções do mercado permaneceram praticamente inalteradas,
com a expectativa em relação ao IPCA mantida em 3,75% e Selic de 7% ao
ano no fim de 2022. A novidade em relação ao próximo ano ficou por conta da
projeção de crescimento do PIB, que subiu de 2,09% para 2,10%. 

Desempenho das bolsas – Semana Anterior ✔

Na semana passada, nos EUA, o Dow Jones registrou queda de 0,52%,
enquanto o Nasdaq e o S&P 500 recuaram 1,87% e 0,97%, respectivamente.
Na Europa, o índice Stoxx 600 Europe fechou a semana em queda de 0,64%.
Já no Brasil, o Ibovespa foi na contramão dos seus pares no exterior e
terminou a semana com ganho acumulado de 0,42%, aos 125.960 pontos. No
ano, o Ibovespa acumula alta de 5,83%. 

Abraços, ❤ 
 
Nicolas Takeo  
Analista CNPI Certificado 1843
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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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