Abertura de Mercado – 04/07/2018
Feriado nos EUA
Hoje feriado nos EUA, mercados perdem parte do referencial de preços dos
ativos e muito da liquidez. Ontem os mercados nos EUA encerraram mais cedo
e mostraram desaceleração no final da sessão. No Brasil, a Bovespa ainda
fechou com alta de 1,14% e índice em 73.667 pontos.
Hoje investidores seguem preocupados com disputas comerciais, onde
teoricamente haveria início de cobrança de tarifas pelos EUA a partir de sextafeira. Mas o Conselho Estatal Chinês disse que Pequim não fará o primeiro
disparo comercial contra os EUA. Porém, eles têm sido rápidos em retaliar
quando os americanos se movimentam nessa direção.
Os mercados acionários da Ásia fecharam com comportamento de queda,
Europa trabalhando com comportamento misto nesse início de manhã e os
futuros do mercado americano mostrando altas. No Brasil, continua havendo
espaço para novas recuperações visando o objetivo de 75.300 pontos, mas o
dia fraco não colabora.
No exterior dia de divulgação de indicador PMI da atividade de serviços e
composto (incluiu indústria) em diferentes países. Na China, o PMI de serviços
de junho subiu para 53,9 pontos e o composto em alta para 53,0 pontos.
Convém lembrar que indicadores acima de 50 pontos mostram expansão da
atividade, e abaixo disso contração. Na Alemanha, alta do PMI de serviços
para 54,5 pontos e o composto para 54,8 pontos, no maior patamar em três
meses. Na zona do euro, PMI de serviços em alta para 55,2 pontos e composto
em 54,9 pontos.
No Reino Unido, PMI de serviços em 55,1 pontos, o maior desde outubro de
2017. No Japão, o BoJ (BC Japonês) sinalizou que se elevar juros os bancos
privados teriam danos substanciais. Nos EUA, o Comitê de Inteligência do
Senado disse que a Rússia ajudou Trump a ganhar as eleições. No mercado
dia de petróleo WTI em queda de 0,54% e barril cotado a US$ 73,74. O euro
era transacionado em queda para US$ 1,164 e os futuros do mercado
americano com a altas do Dow Jones de 0,29% e Nasdaq com +0,40.

No segmento doméstico, a Câmara aprovou regime de urgência para destravar
vendas de distribuidoras de energia e a Eletrobrás acredita que pode ser
rápida. O BNDES quer reforçar a captação interna e deixar dependência do
Tesouro. O Bacen faz operação de rolagem de 14.000 contratos de swap
cambial.
O IBGE acaba de anunciar que a produção industrial de maio encolheu no mês
10,9% por conta da greve de caminhoneiros e no comparativo com igual
período de 2017 queda de 6,6%. No ano, a produção expandiu 2,0% e em 12
meses 3,0%. A média móvel trimestral de maio mostra queda 3,4% na
produção. Destaque para a queda de bens de capital no mês de 18,3%.
Bom dia e bons negócios.
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