Abertura de 03/09/18
Feriado nos EUA
Hoje é feriado nos EUA e os mercados perdem muito da liquidez e parte do referencial de
preços. Começamos o mês de setembro com a Bovespa perdendo 3,2%, aos 76.677 pontos, e
no ano positivo em somente 0,36%. Muita volatilidade ao longo desses oito meses, mas na
prática sem sair do lugar.
Setembro coincide com a reta final da campanha eleitoral e com o TSE barrando a candidatura
do ex-presidente Lula, preso em Curitiba. Marina, Ciro e Haddad vão tentar capturar votos
transferidos de Lula. Alckmin tem que subir nas pesquisas com o horário eleitoral e pedindo ao
eleitor o voto útil, para não dar um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, novamente a
polarização.
Hoje mercados em queda no encerramento da Ásia, Europa operando no negativo e futuros do
mercado americano levemente em alta em dia de feriado e mercado fechados. No Brasil,
teríamos que tentar superar o patamar de 78.800 pontos do Ibovespa nos próximos pregões,
quando o mercado ganharia maior tração. Mas o segmento externo inibe.
Durante o final de semana, Theresa May, primeira ministra britânica, disse que nova votação
sobre o Brexit seria uma traição à democracia, depois de ataques feitos pelo partido
conservador. A União Europeia (Barnier) declarou que se opõe a proposta de comércio feita
pelo Reino Unido após o Brexit. E há ainda o problema da fronteira irlandesa. Boa notícia na
Itália onde Salvini disse que honrará o compromisso europeu de que ações de governo vão
acalmar os mercados.
Pendente o que os EUA farão com a China em termos de comércio. Teoricamente hoje
começaria a vigorara tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos importados da China. Na
sequência dos mercados, o petróleo WTI negociado teve última cotação em UA$ 69,89 e o
euro era transacionado em alta para US$ 1,161. Ouro e prata na Comex em quedas.
No segmento local, a pesquisa semanal Focus do Bacen veio novamente pior. A inflação de
2018 caiu na margem para 4,16%, mas o PIB encolheu para +1,44% e a produção industrial
caindo para 2,43% (anterior em +2,61%). Queda na projeção da balança comercial já

identificando problemas com nossos vizinhos Argentina em recessão, com queda ainda maior
na projeção de 2019.
A FGV anunciou o IPC-S fechado de agosto em alta de 0,07% (anterior em 0,17%) e
acumulando no ano alta de 3,27%. Do lado político, Ciro Gomes sobre Haddad disse que o
Brasil não é laboratório do PT. Bolsonaro entrou com representação contra a campanha do PT.
No mercado, os DIs começando o dia com alta de juros e o dólar novamente em alta para R$
4,12, de 1,36%. Na Bovespa, dia começando em queda de 0,92%.
Bom dia e bons negócios.
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