Abertura de 03/08/18
Dia positivo
O dia está começando com viés positivo nos principais mercados acionários do mundo. Ontem,
o mercado americano e a Bovespa reverteram tendência de queda na parte da manhã, muito
em função do comportamento das ações da Apple e outras tecnológicas nos EUA. E, no Brasil,
com a contribuição de Petrobras, por conta de alta forte do petróleo no mercado internacional
(maior consumo dos EUA) e expectativa de resultados anunciada hoje para o segundo
trimestre da companhia.
Aliás, o lucro do segundo trimestre foi de R$ 10,07 bilhões, acumulando no semestre R$17,03
bilhões, maior do que estava sendo previsto pelos analistas que girava ao redor de R$ 7,0
bilhões. O endividamento total da empresa estava em R$ 353,6 bilhões e a relação dívida
líquida/Ebtida caiu para 3,23 vezes. A receita da empresa cresceu 26,0% para R$ 84,4 bilhões e
fez investimentos no período de R$ 11,3 bilhões.
A Bovespa encerrou em alta de 0,42%, com índice em 79.636 pontos e o Nasdaq das ações de
tecnologia subiu 1,24%. Hoje mercados da Ásia com comportamento misto, Europa
capturando melhora de ontem e acelerando valorização e mercados futuros americanos com
igual tendência. No Brasil, seguimos apontando o objetivo a ser superado em 81.500 pontos,
para a Bovespa voltar a firmar.
O dia foi de divulgação de indicadores PMI de diferentes países para serviços em julho. Na
China, o PMI Caixin registrou queda para 52,8 pontos, vindo de 53,9 pontos. Na Alemanha,
queda para 54,1 pontos, na zona do euro queda para 54,2 pontos e desaceleração no Reino
Unido para 53,5 pontos. Na zona do euro, foram anunciadas as vendas no varejo de junho em
expansão de 0,3%, de previsto em +0,4%.
Na Turquia, a inflação medida pelo CPI (Consumidor) de julho foi de 0,55%, quando o esperado
era 1,03%. A moeda yuan da China registrou desvalorização em relação ao dólar na paridade
de 6,83, no menor patamar desde maio de 2017. O PBoC estabeleceu compulsório de 20%
sobre os negócios futuros com o yuan, visando reduzir pressões. Segundo a ata do BoJ,
membros divergiram sobre a política monetária acomodatícia e efeitos sobre o sistema
financeiro.
No Reino Unido, o presidente do BOE, Mark Carney, declarou que o risco de não acordo sobre
o Brexit é desconfortavelmente alto. Na sequência dos mercados, o petróleo WTI negociado

em NY mostrava queda de 0,32%, com o barril cotado a US$ 68,74. O euro era transacionado
praticamente estável em US$ 1,158 e notes americanos de dez anos com taxa de juros de
2,98%. O ouro e a prata tinham quedas na Comex e commodities agrícolas com viés de queda
na bolsa de Chicago.

No cenário Local, a senadora Ana Amélia aceitou convite para ser vice na chapa de Alckmin,
Marina Silva fechou coligação com o PV e Ciro Gomes segue esperando definição do PSB para
anunciar vice. Os DIs começando o dia com leve queda dos juros e o dólar em queda de 0,34%
e cotado a R$ 3,746. Na Bovespa devemos acompanhar exterior positivo.
O dia será marcado pelo anúncio do payroll americano de julho com a criação de vagas no
conjunto da economia (boa expansão e a taxa de desemprego) projetada perto de 3,9%.
Bom dia e bons negócios.
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