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Sexta-feira • 16 de julho de 2021

Bom dia, Márcia! ⛅
A sexta-feira inicia com os principais índices de ações do exterior operando
sem direção definida, com os investidores aguardando a divulgação de
balanços corporativos no front internacional e repercutindo a divulgação de
dados de inflação na zona do euro. 

De acordo com a Eurostat, a taxa de inflação anual na zona do euro atingiu
1,9% em junho, resultado em linha com as estimativas preliminares e
ligeiramente abaixo da taxa de 2% verificada no mês imediatamente anterior.
As maiores contribuições para o aumento dos preços na zona do euro no
período partiram da elevação dos custos de energia, que avançaram 12,1% no
comparativo anual, seguida pela elevação dos custos industriais não
relacionados com o aumento da energia no período (+1,2% em base anual). 

Nos EUA, os investidores amanhecem nesta sexta-feira ainda repercutindo os
comentários de política monetária do presidente do Fed, Jerome Powell, à
Câmara dos Deputados dos EUA ontem. Powell reconheceu mais uma vez que
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a inflação está “bem acima” da meta, e não “moderadamente acima”, como o
desejado. “Este é um choque que atravessa o sistema, associado à reabertura
da economia, e isso impulsionou a inflação bem acima dos 2%. E é claro que
não estamos confortáveis com isso”, disse Powell. 

Diante deste quadro, no fechamento deste texto, na Europa, a bolsa de
Londres operava com ligeira alta de 0,10%, enquanto as bolsas de Frankfurt e
Paris operavam em baixa de 0,12% e de 0,54%, respectivamente. Nos EUA,
os índices futuros das bolsas de Nova York operavam em ligeira alta: o Dow
Jones avançava 0,12%, enquanto o Nasdaq e o S&P subiam 0,17% e 0,16%,
respectivamente. 

No Brasil, o Ibovespa futuro projetava alta de 0,25%, negociado a 128.370
pontos, na abertura. No mercado de juros, a taxa do DI para janeiro de 2022
estava em 5,785%, de 5,829% no ajuste do dia anterior; a taxa do DI para
janeiro de 2025 estava em 8,23%, de 8,28% no ajuste de ontem. 

Abraços, ❤ 
 
Nicolas Takeo  
Analista CNPI Certificado 1843
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resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA
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