
 
 
 
 
 

 

Bom dia! 

- SPX +0.32%, Nasdaq +0.56%, DAX +0.02%, EuroStoxx -0.24%, Nikkei -0.22%, Kospi +0.79%, 
Shanghai +0.26%, CSI 300 +0.51%, Hang Seng +0.03%. 

- DXY -0.46%, MXN +0.20%, ZAR +0.64%, RUB +0.20%, CNH +0.20%, EUR +0.38%, GBP +0.31%, 
JPY +0.55%, CHF +0.20%, SEK +0.60%, NOK +0.51%, AUD +0.41%, NZD +0.41%, CAD +0.22% 

- Brent -0.37%, WTI -0.41%, Copper -0.02%, Iron Ore -1.20%, Ouro +1.71%, Prata +5.51% 

- O greenback continua sob pressão essa manhã na Europa. O ouro tocou pela primeira vez o 
valor de $1944, passando o recorde de 2011. 

 

Fonte: Bloomberg 

Contudo, em termos reais vemos que o metal precioso ainda tem bastante espaço para andar. 

 

Fonte: Bloomberg 

- Durante o domingo, o secretário do tesouro americano Steve Mnuchin informou que a Casa 
Branca e os senadores republicanos teriam chegado a um acordo sobre o quarto pacote de 
estímulos. Mnuchin disse que o pacote irá preservar 70% dos salários das pessoas que perderam 
emprego durante a pandemia. O pacote deverá ser anunciado a tarde nos Estados Unidos. Boa 
noticia para um mercado viciado em estímulos.  

- A senadora Kamala Harris (Califórnia) tem avançado para ser a vice do candidato democrata 
Joe Biden a presidência americana. A escolha pela senadora seria vista pelo mercado com bons 
olhos dado que a sua concorrente seria a senadora Elizabeth Warren (Massachusetts). De 
qualquer forma, o maior risco para as eleições americanas é a possibilidade de Trump não 
aceitar o resultado caso perca, o que pode levar a disputas judiciais e inclusive violência. Ele já 
afirmou (sem provas) que a votação pelos correios provocará enormes fraudes. 



 
 
 
 
 

 

- Uma segunda onda de COVID estaria deixando as autoridades preocupadas ao redor do 
mundo. A China reportou o maior número de casos domésticos desde meados de março. Hong 
Kong fechará os restaurantes, obrigará o uso de máscaras e limitará encontros públicos a duas 
pessoas. O estado de Victoria na Austrália reportou 532 novos casos, que é o recorde para a 
região. A boa notícia vem de alguns estados americanos que estão vendo o número de novos 
casos diminuir. Apesar disso é preciso esperar a sazonalidade do final de semana para confirmar 
se houve avanço mesmo.  

- Devido a segunda onda na Espanha, o governo do Reino Unido impôs que todas as pessoas que 
vierem do país terão que fazer quarentena na volta. Vale lembrar que a Espanha é o destino 
mais procurado pelos britânicos durantes as férias de verão na Europa. A imposição por parte 
do governo britânico levou ao ministro de relações exteriores espanhol a atacar a medida. A boa 
noticia é que a epidemia parece sobre controle na Itália, França e Alemanha.  

- Após o forte movimento do greenback recentemente, vale olhar o ranking das moedas vs o 
dólar neste ano. Podemos observar que entre os destaques estão moedas de países europeus e 
o real continua liderando o ranking de piores moedas. 

 

Fonte: Bloomberg 

Isso reflete em grande parte o acordo para o pacote de EUR 750 bilhões, que fez com que vários 
investidores deixassem de ver alguns ativos da zona no Euro como fora do radar de 
investimentos.  

Na edição de ontem do Eye On the World, Ben Laidler  faz uma analise das chamadas Zombie 
Companies, definidas como empresas que não conseguem gerar caixa para servir sua divida, e 
só sobrevivem graças a política de juros zero. Apesar disso ser um preocupação do mercado, 
Ben conclui que a proporção de empresas em tal situação se mostrou estável nos últimos 10 
anos abaixo de 15% do total, mesmo se considerado um período de 3 anos para o cálculo 

https://www.omninvest.com.br/index.php/reports/dont-fear-the-zombies-eye-on-the-world-
24-07-20/?action=read 

Tanto para 1 como 2 anos a proporção se manteve abaixo de 10%. 

Na sexta-feira publicamos um relatório da nossa serie Clássicos. Daniel Miraglia, Roberto 
Dumas e Jose Chalhoub fazem um exame detalhado das razoes que fazem do dólar a principal 



 
 
 
 
 

 

moeda de reserva mundial, inclusive as ramificações nos mercados de commodities. Além disso, 
analisamos os 3 principais concorrentes a substitui-lo: Euro, Yen e Yuan. 

https://www.omninvest.com.br/index.php/relatorios/the-dollar-as-a-reserve-currency-and-
the-state-of-currency-markets/ 

O crescente poder da China na economia mundial, sua aliança estratégica com a Rússia, e 
atitudes dos EUA que acabam por minar confiança no dólar, não serão suficientes para desafiar 
a supremacia da moeda americana. Isso não quer dizer que o dólar não deva se enfraquecer nos 
próximos meses e ate anos. Analisamos também papel do próprio Fed em influenciar 
movimentos de risk-on e risk-off através do Dollar Index, também conhecido como DXY. Esse é 
o típico relatório que possui long shelf life. Ou seja, algo que investidores poderão usar como 
referência durante bastante tempo. Leitura imperdível! 

Os mercados voltaram para as máximas, mas indicadores econômicos de alta frequência 
mostram tudo menos uma recuperação em V, por isso a necessidade de mais estímulos nos EUA. 
O movimento do ouro deixa absolutamente claro que teremos um cenários de repressão 
financeira por muito tempo. 

Keep dancing, but please stay close to the door. 

Good luck trading! 

Roberto Attuch Jr. 

ra@omninvest.com.br 
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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. 

 


