Abertura de 05/09/18
Dia começa comprometido
Dólar começando o dia novamente forte no mercado internacional e trazendo a aversão ao
risco logo no início do pregão. Até aqui nenhuma novidade, já que nos últimos dias a aversão
esteve sempre presente nos mercados, notadamente nos emergentes. Ontem a Argentina
seguiu pressionada e produziu queda na Bovespa de 1,93%, com o índice em 74711 pontos e
perdendo zona de congestão e suporte ao redor de 75000 pontos.
Hoje queda no encerramento dos mercados na Ásia, Europa com comportamento negativo e
EUA em queda nos índices futuros. Aqui, novo suporte somente na faixa de 73000 pontos do
Ibovespa. O presidente do FED de Minneapolis disse que as incertezas em países emergentes
podem desencadear crise de confiança global. Isso retrata bem a situação atual dos mercados.
Na Austrália o PIB do segundo trimestre registrou alta de 0,9% e taxa anual em 3,4%, quando a
previsão era 2,8%. As moedas da Índia e Indonésia sofrem bastante no mercado internacional
nesta manhã e o Banco central da Indonésia teve que fazer interferência no mercado. Dia
também de divulgação de índice PMI de serviços para diferentes países. No Japão, alta em
agosto para 51,5 pontos e, na China, queda para os mesmos 51,5 pontos. Na Alemanha, alta
para 55,2 pontos, no Reino Unido alta para 54,3 pontos e, na zona do euro, alta para 54,4
pontos. Na zona do euro as vendas no varejo de julho em queda de 0,2% e taxa anual de 1,1%.
O BCE (BC europeu) citou que o setor imobiliário pode ser o estopim da próxima crise da
Europa. Na sequência dos mercados, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de
1,35% (mesmo com a aproximação de tufão no Golfo). O euro era transacionado em alta para
US% 1,159 e notes americano de 10 anos com taxa de juros de 2,89%. O ouro e a prata em
quedas na Comex e commodities agrícolas com comportamento misto.
Aqui, o Ibope cancelou a divulgação de pesquisa eleitoral por contas dos problemas com a
candidatura de Lula e o Datafolha também cancelou e registrou outra para o dia 10/09. O PT
presta desserviço com a insistência na chapa com Lula na cabeça. Aliás, a defesa de Lula entrou
com recursos no TSE e STF.

No mercado os DIs começando o dia com comportamento de alta dos juros e o dólar abrindo
em alta de 0,64% e cotado a R$ 4,18. O Ibovespa vai na direção de queda e mostra o índice
futuro negativo em 0,51%.
Na agenda do dia nenhum indicador com maior capacidade de mexer com os mercados.
Teremos apenas o saldo comercial americano de julho.
Bom dia e bons negócios.
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