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Principais Bolsas Mundiais

ÁSIA: As principais bolsas asiáticas fecharam no território negativo, nesta

segunda-feira, influenciadas pela jornada negativa nas bolsas de Nova York
da sexta-feira, quando o setor de tecnologia mostrou fraqueza. Além disso,
investidores mostravam-se cautelosos à espera da decisão de política
monetária do Banco do Japão (BoJ). Há também expectativa nas praças
asiáticas por outros anúncios importantes na política monetária global, em
semana de reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco
central americano) e do Banco da Inglaterra (BoE).
A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,16%, em seu quarto recuo
consecutivo. Ações dos setores de infraestrutura e financeiro continuaram a
se sair em geral bem. Já alguns papéis do setor de entretenimento tiveram
quedas fortes, em meio a uma investida de Pequim para combater contratos
de gaveta nessas empresas.
Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,74%, com ações de
exportadoras pressionadas pelo iene em patamar forte. Além disso, há
expectativa pela decisão do BoJ, que sai à 0h (de Brasília) desta terça-feira. A
especulação de que o BC japonês possa deixar o juro do bônus do governo
local flutuar mais tem levado esses retornos para cima, o que fez o BoJ
realizar mais cedo a terceira intervenção em uma semana no mercado de
dívida, com a compra ilimitada de bônus. Mais cedo, o juro do bônus (JGB)
de 10 anos atingiu 0,11%, na máxima desde fevereiro de 2017, mas depois da
operação do BoJ ele retornou para cerca de 0,10%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,25%. Entre os principais
papéis, Tencent caiu 1,6% e atingiu nova mínima em 2018.

ABERTURA
DE MERCADO
Bolsas Mundiais
Índices

Var %

Standard & Poor's Index Fut

-0,03%

Dow Jones Industrial 30 Fut

+0,10%

Londres (Inglaterra) FTSE 100

-0,07%

Frankfurt (Alemanha) DAX

+0,01%

Tóquio (Japão) Nikkei Index

-0,74%

Hong Kong - Hang Seng

-0,25%

Shangai Index

-0,16%

Commodities

Var %

Petróleo WTI

+1,79%

Ouro

-0,14%

Minério de Ferro 62% - China

+0,50%

EUROPA: As bolsas europeias perdem valor por causa da divulgação de
balanços da região e na esteira das baixas registradas sexta-feira em Wall
Street, principalmente do setor de tecnologia.
O principal resultado corporativo nesta manhã foi o da cervejaria holandesa
Heineken. Apesar de ter registrado lucro líquido de 950 milhões de euros no
primeiro semestre - alta de 9,1% ante a primeira metade de 2017 - a empresa
revisou para baixo sua projeção de margens do ano, em função,
principalmente, da valorização do euro e dos negócios no Brasil. As ações da
segunda maior cervejaria do mundo caíam 4,14%, às 6h57 de Brasília, após já
terem registrado recuo superior a 5% mais cedo.

SP5U18 – O contrato futuro do S&P500 rompeu
resistência importante em 2.810 pontos.

Entre os indicadores, o sentimento econômico da zona do euro para
consumidores e empresas recuou de 112,3 em junho para 112,1 em julho. O
resultado veio em linha com as expectativas de analistas e é o menor
patamar em quase um ano. Mesmo assim, o indicador ficou acima da média
histórica, de acordo com a Comissão Europeia. Às 9 horas de Brasília,
também está previsto para ser divulgado o índice de preços ao consumidor
(CPI, na sigla em inglês) preliminar alemão de julho.

EUA: Os contratos futuros de índices de ações dos Estados Unidos apontam

para uma abertura sem definição, com investidores atentos a novas
sinalizações na quarta-feira do Federal Reserve, que anunciará sua estratégia
de política monetária.
A expectativa é de que os membros do Fed mantenham a taxa de juros
inalterada e que esperem até setembro para o próximo aumento, após duas
elevações este ano. A taxa dos Fed Funds estão entre 1,75% e 2%. Outros
dados que ajudarão os agentes a calibrarem suas apostas são o PCE, dado de
inflação que norteia as ações do Fed, amanhã, e o relatório oficial do
mercado de trabalho americano, o Payroll, que fecha a semana.
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Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA

ABERTURA DE
MERCADO

No Brasil, a inflação baixa e a atividade enfraquecida devem manter a taxa
Selic em 6,50% na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta
semana. Também saem dados de atividade industrial de junho, que podem
devolver o impacto da paralisação dos caminhoneiros ocorrida no mês
anterior. A safra de balanços está a todo vapor, com resultados do Itaú
Unibanco previstos para hoje, após o fechamento. Outra blue chips em
destaque é a Petrobras, que revela seus números trimestrais na sexta-feira.
Como se não bastasse uma agenda carregada tanto no exterior quando no
Brasil, por aqui os investidores ainda acompanham as convenções dos
partidos, que têm prazo até domingo para definirem a composição das
chapas que disputarão as eleições de outubro. Em evento do PT realizado
durante o fim de semana, foi lida uma carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, preso em Curitiba. No texto, o petista diz que houve "um golpe
dentro do golpe com a intenção de tirá-lo das eleições em que é favorito".

Indicadores Financeiros - Brasil
Índices

Var %

Índice Bovespa - Ibovespa

+0,58%

IPCA (IBGE) - junho

+1,26%

Taxa anual Selic

6,50%

Taxa média diária anualizada CDI

6,39%

Rendimento da Poupança

0,3715

CDI Acumulado Mês - Junho

0,5175

Dólar Comercial X Real Brasileiro

3,7085

MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS

Euro Comercial X Real Brasileiro

4,3298

ITAU UNIBANCO (ITUB4) – confirmou em AGE na 6ªF à tarde desdobramento
da totalidade de ações ON e PN. Cada acionista receberá uma nova ação para
cada duas ações da mesma espécie. Ex-desdobramento dia 30.

Destaques da Ibovespa

MARFRIG (MRFG3) – avança em negociação com gigante americana Tyson
Foods para comprar Keystone. (Estadão)

OUTRAS MANCHETES
• ANP distribui R$ 155 mi em royalties do campo de Libra
• Aneel mantém bandeira tarifária vermelha patamar 2 em agosto
• Açúcar e carne de frango são os mais impactados por sobretaxa da China:
Agência Brasil
• Base aliada vota contra agenda econômica: Estado
• Solidariedade e PTB formalizam apoio a Alckmin, segundo Valor; tucanos dizem
que dificuldade de encontrar vice pode levar Alckmin a ter chapa pura: Folha
• Não conseguirão nos derrotar, diz Lula, em carta lida em convenção do PT em
SP; Estado; convenção nacional do PT será no dia 4 e partido convoca jejum para
reafirmar candidatura de Lula ao Planalto, diz Painel da Folha
• Bônus demográfico do Brasil acabou: Folha

CSNA3
GOAU4
GGBR4
SANB11
BRAP4

R$ 9,30
R$ 7,87
R$ 16,84
R$ 36,00
R$ 32,06

7,39%
4,65%
3,57%
2,56%
2,46%

LREN3
BTOW3
RENT3
FLRY3
SBSP3

R$ 30,55
R$ 28,58
R$ 24,82
R$ 27,40
R$ 25,52

-3,29%
-2,62%
-2,40%
-1,76%
-1,58%

IBOV – O índice segue a trajetória de alta, com
próxima resistência em 80.900 pontos.

• Por reajuste, Judiciário diz que diferença entre salário do STF e teto do INSS caiu:
Folha
• Itaú divulga balanço após fechamento do mercado
• Eletropaulo reverte lucro e tem prejuízo de R$ 155,6 mi no 2T18
• Petrobras: Liminar ação trab. evita impacto econômico resultados
• Porto Seguro elevada a ’overweight’ por Brasil Plural
• Tim olharia colaborações com Oi em vez de M&A, diz Genish: Valor
• ELETROBRAS estuda suspender pagamento do principal de dívida da
subsidiária Eletronuclear.
• CTEEP obteve licença para construir linha de transmissão entre Nova Porto
Primavera (PR) e Rosana (SP).
• COPEL adiou a entrada em operação do empreendimento eólico Cutia de julho
para agosto.
• HYPERA encerrou o 2TRI com lucro líquido das operações continuadas de R$
278,8 milhões (+22,3%).
• SÃO MARTINHO pagará R$ 180 milhões em dividendos, ou R$ 0,5131 por ação.
Ex hoje.
• TRIUNFO. Controladora de Viracopos informou que a recuperação judicial do
aeroporto foi protocolada.
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AGENDA
ECONÔMICA
BRASIL

INTERNACIONAL

Indicadores
• 8:00: FGV IGP-M m/m jul, est. 0,50% (ant. 1,87%)

As vendas pendentes de imóveis residenciais de junho serão
publicadas às 11h pela NAR. Em maio, as vendas caíram 0,5% ante
abril. Analistas preveem estabilidade em junho ante maio.

• 8:00: FGV IGP-M a/a jul, est. 8,20% (ant. 6,92%)
• 10:30: Resultado primário junho, est. R$ -15 bi (ant. R$ 8,2 bi)
• 10:30: Resultado nominal junho, est. R$ -47 bi (ant. R$ -47,9
bi)
• 10:30: Relação dívida/PIB junho, est. 51,1% (ant. 51,3%)

Eventos
Temer tem almoço com empresários, 12:30, São Paulo, e
reunião com Dyogo Oliveira, presidente do BNDES, 18:000,
Brasília
• Guardia tem reunião com o presidente do BC, Ilan Goldfajn
e Fernando Haddad, 10:00, São Paulo
• Ilan tem reunião com ministro Eduardo Guardia e Fernando
Haddad, 10:00, São Paulo

Eventos corporativos:

• Eletrobras realiza assembleia extraordinária, Brasília, 14:00
• Para ver mais eventos corporativos, clique em EVTS

Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Exame/
Investing

Terra Investimentos DTVM LTDA - Rua Joaquim Floriano, 100 - 5° andar • Itaim Bibi
CEP: 04534-000 • São Paulo – SP - Ouvidoria: 0800-940-0406 - ouvidoria@terrainvestimentos.com.br

3

www.terrainvestimentos.com.br

DISCLAIMER
Este relatório foi desenvolvido pelo
Analista da Terra Investimentos. Tratase de material de uso exclusivo da
companhia e de seus clientes, não
podendo
ser
publicado
ou
redistribuído sem prévia autorização
escrita.
O presente relatório não deve ser
considerado de forma isolada. Neste
sentido, não só outras informações
financeiras, mas também condições
macroeconômicas
devem
ser
consideradas pelo investidor. Ainda
que baseadas em perspectivas e
estudos extensos da nossa equipe de
análise, os preços, opiniões e projeções
do presente relatório podem ser
alteradas. Não obstante, a Terra
Investimentos não assume nenhuma
responsabilidade
em
comunicar
quaisquer destas alterações para as
partes interessadas.
A Terra Investimentos não deve, de
maneira
nenhuma,
ser
responsabilizada por ganhos ou
perdas
financeiras
de
clientes
decorrentes de decisões tomadas
com base neste relatório.

DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)
Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com
as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de
maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos
responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m)
ainda que:
(I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC;
(II) As análises e recomendações refletem única e
exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram
realizadas de forma independente e autônoma, inclusive
em relação à Terra Investimentos;
(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s),
pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de
ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da
companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo no
entanto sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s),
pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na
aquisição, alienação ou intermediação dos valores
mobiliários objeto deste Relatório, mantendo no entanto
sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão),
diretamente
ou
indiretamente,
relacionada(s)
à
recomendação específica ou atrelada à precificação de
quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia
objeto de análise neste Relatório.

RÉGIS CHINCHILA
CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
+55 11 3165-6042
rchinchila@terrainvestimentos.com.br
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