
Petróleo  

  

Semana Inicia Sem Rumo, Após Recordes Globais  

 Este praticamente foi o mote da semana anterior no mercado financeiro, o qual em grande parte 

ignorou os rumos da política local e manteve o foco no exterior, com as altas consistentes das bolsas 

de valores no exterior, em resposta aos fortes indicadores econômicos nos EUA e dados corporativos, 

escreve hoje o analista Jason Viera, do jornal O Mercado. 

Localmente, ouviram-se todas as versões possíveis para o rumo do orçamento e nenhuma solução 

crível surgiu que satisfizesse a ala política e a ala económica do Governo norte-americana, sendo a 

segunda extremamente preocupada com os rumos fiscais. 

A semana terminou com um possível veto de R$ 16 bi de forma a acomodar legalmente o orçamento, 

ainda que levante discussões no congresso, mas mesmo tal premissa está longe de qualquer 

confirmação, que deve necessariamente ocorrer no dia 22, ou seja, na próxima quinta-feira, após o 

feriado. 

A proximidade de novos recordes nas bolsas de valores americanas e mesmo o rompimento dos 

míticos 120.000 pontos no Ibovespa também contribuem para o que pode ser uma semana sem 

grandes definições. 

As ações de bancos caem nos futuros em NY, com os investidores continuando a realizar lucros após 

grandes lucros do grupo na semana passada, como Bank of America, Wells Fargo e Citigroup. 

No lado sanitário, alguns números da COVID-19 começam a dar breves sinais de alívio no Brasil, 

continuam em queda nos EUA, onde a vacina da Jannsen tende a ser retomada e na Europa, há sinais 

de maior velocidade na vacinação. 

 

 

Abertura otimista na Europa  

 A abertura na Europa é positiva e os futuros NY abrem em baixa, saindo de uma semana de ganhos, 

com fortes dados econômicos acima das principais médias. 

Na Ásia-Pacífico, mercados positivos, puxados por ações da Alibaba na China. 

O dólar opera em queda contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries operam 

negativos em os vencimentos. 

Entre as commodities metálicas, altas, destaque ao cobre e platina. 

O petróleo abre em queda em Londres e Nova York, com aumento de casos de COVID-19 atingindo a 

India. 


