Abertura de 06/07/18
Dia de implantação de tarifas
Hoje é o dia marcado para que os EUA implantem tarifas sobre produtos de outros países,
especialmente provenientes da China. Ontem os mercados se ressentiram e a Bovespa
interrompeu sequência de cinco pregões consecutivos de alta, em queda leve de 0,25% e
índice em 74.553 pontos, com Petrobras reajustando. Embraer em forte queda depois do
anúncio de joint venture com a Boeing.
A ata do FED divulgada no meio da tarde de ontem, expectativa com a criação de vagas na
economia americana em junho (payroll) e taxa de desemprego e, principalmente, a imposição
de tarifas preocuparam os investidores. Na Europa, tivemos certo otimismo de que os EUA
dariam trégua nas tarifas, notadamente liberando o setor automotivo.
Hoje, os mercados da Ásia reagiram depois de dias em queda, Europa operando praticamente
estável neste início de manhã e futuros dos EUA em leve queda. No Brasil, muita volatilidade e
certa indefinição de tendência, aguardando dados dos EUA.
Hoje Trump anunciou tarifas sobre produtos da China no valor de US$ 34 bilhões e o PBoC
refez contas e disse que deve impactar o PIB em 0,2%. Apesar disso, estima que já foi digerido
pelos mercados. A China diz que irá trabalhar por medidas eficazes de apoio aos negócios e
com outros países que pregam o livre comércio.
Na Alemanha, a produção industrial de maio surpreendeu positivamente ao crescer 2,6%,
quando o esperado era expansão de somente 0,1%. Mas é fato que a guerra comercial subiu
mais um degrau e isso deve afetar o crescimento global, caso se prolongue.
Na Argentina, o governo anunciou venda de títulos do Tesouro no valor de US$ 422 milhões
para conter renovadas pressões sobre o peso. No mercado, o petróleo WTI negociado em NY
mostrava queda de 0,77%, com o barril cotado a US$ 72,38. O euro era transacionado em alta
para US$ 1,172 e notes americanos de dez anos com taxa de juros de 2,83%. O ouro e a prata
em queda na Comex e commodities agrícolas com viés de alta.
No Brasil, muito ainda por ser esclarecido com relação à joint venture da Embraer com a
Boeing e, principalmente, em relação à Golden Share detida pelo governo. O presidente do BC,
Ilan Goldfajn, esclareceu que o objetivo no câmbio é dar tranquilidade sem determinar o valor.
O ministro Padilha assumiu interinamente o Ministério do Trabalho depois da saída de
Yomura.

Na economia, o IBGE anunciou o IPCA de junho e a inflação oficial subiu 1,26% (anterior em
0,40%), acumulando no ano alta de 2,60% e em 12 meses com 4,30%. Foi o mês de junho de
maior inflação desde 1995. Ainda no cenário local, os DIs começando o dia em leve alta de
juros e o dólar com alta de 0,31% e cotado a R$ 3,94. Ainda esperamos a divulgação da criação
de vagas na economia americana em junho e taxa de desemprego que devem mexer com os
mercados.
Bom dia e bons negócios. Hoje estaremos na torcida no jogo do Brasil contra a Bélgica!
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