
 
 
 
 
 

 

Bom dia! 

- SPX +0.05%, NASDAQ +0.10%, Dax +0.45%, EuroStoxx +0.15%, Kospi +1.76%, Shangai +0.71%, 
CSI 300 +0.88%, Hang Seng +0.74%. 

- DXY +0.29%, MXN -0.59%, ZAR -0.64%, TRY -0.25%, RUB -0.67%, CNH -0.13%, EUR –0.31%, GBP 
-0.24%, JPY -0.22%, CHF -0.23% SEK, -0.55%, NOK -0.50% 

- Brent 0.35%, WTI -0.05%, Iron Ore +0.18%, Ouro -1.70%, Prata -5.78%. 

- Moderna e Pfizer, que seriam as empresas mais avançadas na produção para a vacina do 
COVID-19, começaram a terceira fase de testes que envolve 30 mil testes cada. Abaixo alguns 
números do COVID nos EUA. 

 

- Os senadores republicanos apresentaram o plano de um trilhão de dólares e terão agora que 
negociar a aprovação com os democratas, que já disseram que o pacote é pequeno e 
apresentaram a proposta de 3,5 trilhões de dólares. Se a preocupação de cada partido for dizer 
que tem o plano maior, correm o risco de não aprovar nada antes das eleições... 

Principais pontos: 

1)Seguro Desemprego 

Nos primeiros meses a ajuda de 600 dólares por semana passaria para 200 dólares por semana, 
além da ajuda estadual que varia por estado. Após estes dois meses os estados arcariam com 
70% do último salário, com o governo ajudando a completar no máximo 500 dólares por 
semana.   

2) Pagamentos diretos 

Distribuição de  1200 dólares para cada individuo que tenha renda menor 75 mil dólares por ano 
com o adicional de 500 dólares para cada criança ou adulto dependente. No plano anterior, a 
ajuda por dependente chegava a 1200 dólares por dependente, até um total de 6 mil dólares 
por casa.  

3) Educação 

Seriam distribuídos 105 bilhões de dólares, com 70 bilhões indo para elementar, middle e high 
school, 29 bilhões para as universidades e 5 bilhões para um fundo flexível. 2/3 do dinheiro iria 
para as instituições que se comprometessem a reabrir.  



 
 
 
 
 

 

4) Proteção as instituições 

Uma das prioridades dos republicanos, todas as ações na justiça que contra instituições em 
relação ao COVID seriam direcionadas as cortes federais.  

5) Small Business Loans 

Adicionaria 60 bilhões a um montante de 130 bilhões que ainda estão disponíveis aos SME 
embaixo do programa de proteção ao paycheck. Empresas que tenham menos de 300 
funcionários e que consigam comprovar perda de 50% de receita poderiam aplicar para o 
programa.  

6)  Health Care 

16 bilhões serão destinados aos estados para que possam aumentar o teste e contact tracing. 

- ECB ordenou aos bancos da zona do euro que não paguem dividendos e nem recomprem 
ações até janeiro de 2021. 

- A prata já oscilou 14,67% hoje. 

 

Fonte: Bloomberg 

- FB passou a divulgação do resultado para quinta-feira a noite. APPL, AMZN, GOOGL e FB 
divulgarão o resultado no mesmo dia, as quatro empresas juntas compõe 40% do Market cap 
da Nasdaq. Lembrando também que nesta semana 40% do S&P reportará resultados. 

Na edição de ontem do Eye On the World, Ben Laidler  faz uma análise dos índices globais de 
mobilidade e da efetividade dos lockdowns, ambos desenvolvidos por ele para monitorar 
atividade global. 

https://www.omninvest.com.br/index.php/reports/the-biggest-earnings-week-eye-on-the-
world-27-07-20/?action=read 

Em parceria com a Corretora BGC, Ben Laidler fez uma apresentação para investidores locais e 
estrangeiros. Abaixo alguns destaques: 

- Ben continua construtivo com mercados, mas acha que estamos agora na fase de 
consolidação, o que permitirá mais upside até o fim do ano. Sempre bom lembrar que o 
mercado de ações não é a economia e a economia não é o mercado de ações.  



 
 
 
 
 

 

- Lembrou que das empresas que reportaram até agora, a surpresa média positiva foi de 11%, 
esta semana temos 40% do S&P reportando resultados. Além disso o consumidor está resiliente 
e com um nível de poupança elevado. 

- Não está surpreso com a performance de Tech, dado que tivemos 3 anos de adoção de 
tecnologia em apenas e semanas. Acha que P/E de 35 não é tão esticado, se comparado com 
a bolha do Nasdaq em 2000. 

- Sobre Fed e USD: acha que até o final do ano o Fed fará Yield Curve Control e deve adotar 
Average Inflation Targeting. Acha que que DXY deve continuar se enfraquecendo, mesmo 
porque o momentum de crescimento está mais forte fora dos EUA. Acha que as expectativas de 
inflação estão muito baixas e vão subir, neste caso acha que real estate é o melhor hedge 

- Europa: apesar de ter uma recomendação de market weight, Ben está otimista com os bancos, 
que estão bastante descontados devem se beneficiar da mudança de sentimento com a região 
em função do pacote de resgate de EUR 750 bilhões. Mas lembrou que a Europa é a região que 
mais se beneficia da aceleração do crescimento global, em função da participação de cíclicos 
no índice e do % de receitas das empresas geradas fora da Europa. 

- Mercados Emergentes: sua recomendação de overweight está basicamente concentrada nos 
mercados do norte da Asia (China, Coreia, Taiwan), com recomendação principalmente em 
empresas de Tech, que estão crescendo mais que as pares americanas. 

- Ouro: não gosta muito, apesar da euforia recente. Acha que o movimento recente é 
basicamente técnico e o mercado é muito pequeno. Não existe demanda de bancos centrais ou 
do setor de luxury. Sua commodity favorita é o cobre, em função da melhora no momentum de 
crescimento global e da parada de operação em produtores importantes. 

- Finalmente, Brasil: apesar dos investidores estrangeiros não estarem particularmente 
otimistas, o sentimento negativo parou de piorar. Dos 20 maiores mercados globais, o Brasil é 
o 3º em participação de estrangeiros, e a venda parece ter se estabilizado. Desnecessário dizer 
que a imagem ruim do Brasil se deve a política ambiental e ao combate ao COVID. Melhor então 
não esperar nenhuma melhora por aqui... 

Na sua coluna de hoje John Authers  faz um paralelo do o Taper Tantrum de 2013 com que 
chamou de  Vaccine Tantrum. Ou seja, quando for descoberta uma vacina eficaz o mercado 
talvez comece a precificar a retirada de estímulos. Comentário bem pertinente, dado que o 
mercado não aguenta mais que 5 minutos sem suporte dos Bancos Centrais. 

Keep dancing, but please stay close to the door. 

Good luck trading! 

Roberto Attuch Jr. 

ra@omninvest.com.br 

CNPI EM 096 

 



 
 
 
 
 

 

DISCLAIMER:  Este Relatório de Análise foi elaborado e distribuído pelo Analista, signatário 
unicamente para uso do destinatário original, de acordo com todas as exigências previstas 
na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018 e tem como objetivo fornecer informações 
que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 
constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer 
produto. As decisões de investimentos e estratégias financeiras devem ser realizadas pelo 
próprio leitor, os Analistas, ou a OMNINVEST não se responsabilizam por elas. Os produtos 
apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de investidores. 
Antes de qualquer decisão de investimentos, os investidores deverão realizar o processo de 
suitability no agente de distribuição de sua confiança e confirmar se os produtos 
apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. A rentabilidade de produtos 
financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num 
curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos 
de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações 
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser 
significativamente diferentes.  

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e 
exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma 
totalmente independente e que a OMNINVEST não tem qualquer gerência sobre este 
conteúdo. As opiniões aqui expressas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em 
decorrência de alterações nas condições de mercado. O Analista responsável pelo conteúdo 
deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo 
que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o 
primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas cadastrados na 
OMNINVEST estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de 
Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e no Manual de Controles 
Internos para Elaboração e Publicação de Relatórios da Omninvest. De acordo com o art. 21 
da ICVM 598/18, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do 
relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar 
explicitado no campo “Conflitos de Interesse” deste relatório. 

 O conteúdo deste relatório é de propriedade única do Analista signatário e não pode ser 
copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa 
autorização deste Analista. Todas as informações utilizadas neste documento foram 
redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora 
tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui 
contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, o Analista não 
responde pela veracidade das informações do conteúdo.  

 Para maiores informações, pode-se ler a Instrução CVM nº 598 de 2018, e o Código de 
Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários. Este relatório é destinado 
exclusivamente ao assinante da OMNINVEST que o contratou. A sua reprodução ou 



 
 
 
 
 

 

distribuição não autorizada, sob qualquer forma, no todo ou em parte, implicará em sanções 
cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos 
causados, nos termos da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. 

 


