Abertura de 05/06/18
Investidores avaliam Petrobras
Ontem, os mercados operaram em alta em todo o mundo, exceto na bolsa de Milão, que caiu
0,45%. Aqui, o segmento Bovespa da B3 registrou alta de 1,76%, com a ações preferenciais de
Petrobras valorizando 8,48%. Já a bolsa Nasdaq teve recorde histórico em seu índice, com
valorização das ações da Apple.
A Apple anunciou mais recursos para o Iphone visando o bem-estar de seus usuários, e o valor
de mercado de suas ações já se aproxima de US$ 1,0 trilhão (está em US$ 942 bilhões).
Hoje, mercados da Ásia encerraram em alta, e o sinal positivo prossegue também na Europa
neste início de manhã, com exceção para a bolsa de Londres. Aqui seguimos com espaço para
recuperação, mas seria o quinto pregão seguido de alta. O objetivo seria agora o de buscar o
patamar de 80600 pontos.
Ontem o conselho de administração da Petrobras aprovou Ivan Monteiro como presidente da
estatal até março de 2019 e ele vai acumular a diretoria financeira e de relações com o
mercado. O governo, por sua vez, estuda fórmula para resolver o problema dos combustíveis e
estima custo fiscal de R$ 13 bilhões somente para o diesel. Se colocar gasolina e gás o custo
iria para R$ 30 bilhões, e não existe espaço fiscal para tal.
No exterior, dia de divulgação de indicador PMI da atividade de serviço e composto (inclui
indústria) para diferentes países no mês de maio. Na China o PMI composto de maio ficou
estável em 52,3 pontos e no Japão o PMI de serviços caiu para 51,0 pontos. Na Alemanha o
PMI composto caiu para 53,4 pontos, no menor patamar dos últimos 20 meses. No Reino Unido
o PMI de serviços subiu para 54,0 pontos.
Na zona do euro, o PMI composto caiu para 54,0 pontos e por lá ainda tivemos as vendas no
varejo de abril em alta de 0,1%, quando o esperado era +0,6%. Na África do Sul o PIB do
primeiro trimestre mostrou recessão anualizada de 2,2%. Na se1quencia dos mercados o
petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,66%, com o barril em US$ 64,32, depois
dos EUA sinalizarem que podem elevar a produção em 1,0 milhão de barris dia. O euro era
transacionado em queda para US$ 1,168 e notes americanos de 10 anos com juros de 2,92%.
O ouro e a prata com quedas na Comex e commodities agrícolas com viés de queda na bolsa de
Chicago.
No segmento local, a Fipe anunciou o IPC fechado de maio em +0,19%, deixando a inflação do
ano em 0,22% e em 12 meses com 1,54%. No mercado a expectativa é de juros em queda e
dólar mais forte e a B3 com viés mais para positivo, mas dependente de avaliações sobre
Petrobras e cessão onerosa. Ainda teremos a divulgação da produção industrial pelo IBGE, em
dia de agenda esvaziada.
Bom dia e bons negócios.
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