INDICADORES FORTES NOS EUA
PUXAM O DÓLAR

Segue análise de Pedro Paulo Silveira, Economista-Chefe da
Nova Futura Investimentos.

Hoje foram divulgados mais dois indicadores da economia dos EUA
que reforçam a percepção de falta de sincronia no crescimento entre os
países avançados. A quantidade de pedidos de seguro desemprego está
em seus menores níveis desde 1969, segundo a Bloomberg, mostrando um
mercado de trabalho aquecido. O índice de atividade industrial do FED da
Filadélfia veio em 25,7, muito acima dos esperados 21.6 ou dos 19,9 da
leitura anterior. Com mais esses dados, somados ao depoimento otimista
de J.Powell no Senado, o mercado retomou a trajetória de alta do dólar
frente a todas moedas globais. As bolsas estão realizando lucros, mesmo
que os resultados anunciados tenham vindo em linha com as estimativas
mais otimistas.
O real abriu em queda, sendo negociado a R$ 3,895, uma alta de
37 pontos em relação ao fechamento de ontem. Na ausência de notícias
importantes no cenário doméstico, a tendência dada pelos mercados
globais acaba prevalecendo.
O futuro do Ibovespa apresentou outra queda na abertura, de 700
pontos em relação ao fechamento de ontem. As commodities continuam a
cair, com destaque para o índice composto CRB, que está caindo 0,6%
hoje, acumulando uma alta de mais de 5% em julho. O cobre, por
exemplo está caindo mais 2,5% hoje, acumulando uma queda de 18% em
relação aos preços do início de junho. Esse comportamento reflete tanto o
comportamento do dólar (quando o dólar cai, os preços das commodities
em dólares caem) como os temores em relação aos efeitos da guerra
comercial sobre o crescimento global, e ao da China, em particular. Os

preços do petróleo e das commodities agrícolas também estão
caindo.
Na visão do mercado, besse cenário de crescimento global sem
sincronia, o extremo de crescimento intenso está com os EUA, beneficiado
no curto prazo pelas medidas protecionistas (o que não é verdade!), e os
países emergentes estão no extremo de crescimento prejudicado. O Brasil,
que tem muita dependência do comportamento das commodities está
nesse extremo prejudicado. A agenda brasileira tem apenas o balanço da
TIM como evento significativo. A realização do mercado está dando
prioridade às empresas associadas às commodities, como Vale, Petrobrás e
Gerdau.
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