BRASIL É AFETADO PELO CLIMA DE TENSÃO COMERCIAL ENTRE
EUA E CHINA
Confira a análise sobre a baixa liquidez no feriado de Páscoa feito pelo Economista-Chefe
da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira.

Os mercados globais começam o trimestre quietos. Nesta segunda-feira (02), algumas
das principais bolsas permanecem fechadas por conta do feriado, sendo elas: Hong Kong,
Austrália, Alemanha, Reino Unido, Itália e França.
O índice Ásia Dow encerrou o dia em alta de 0,26%. Xangai iniciou o mês com uma
queda de 0,18%, logo após encerrar o trimestre com uma alta de 0,21%, sendo o
trimestre mais fraco em dois anos.
Hoje o IPM (Instituto de Gerenciamento de Projetos) Insdustrial chinês teve uma queda
de 51,6 pontos para 51 pontos. Já nos EUA, os índices sinalizam uma abertura de
queda, os dados mais importantes serão dados pelo IPM Industrial e Instituto para Gestão
de Oferta (ISM, na sigla em inglês). Os riscos continuam sendo os mesmos, agenda
protecionista dos Estados Unidos, tensões comerciais, maior volatilidade e
incerteza constante com a política monetária americana. É importante também
ressaltar que a partir de hoje se torna valido a imposição de tarifas sobre importações de
produtos americanos pela China.
No Brasil, a bolsa segue o clima de tensão entre EUA e China, o índice local continua em
queda. O mercado de câmbio continua com sua liquidez baixa e com queda no dólar. O
IPC-S registrou alta de 0,17%, despesas com tarifas de eletricidade residencial explicam o

alto índice. Em relação ao IPM Industrial, o indicador teve crescimento de 53,2 pontos
para 53,4.
A indústria nacional também apresentou um crescimento sólido no mês de
março, com criação de empregos e demanda mais fortes.
Sobre a Nova Futura Corretora
Sócia-fundadora da BM&BOVESPA, a Nova Futura Corretora, instituída no ano de 1983,
atua nos mercados de commodities, renda fixa, renda variável e seguros. Com uma
presença nacional de destaque, a instituição financeira conta com 14 escritórios
espalhados por diversas cidades do país.
Em março de 2016, começa seu plano agressivo de expansão para o segmento de varejo,
mercado no qual ainda não atuava e, recentemente, assumiu os clientes da parceira PAX,
do Grupo Pague Menos, ampliando sua carteira para 9.000 clientes.
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