Abertura de 06/08/18
Começando sob tensão
Na semana passada, a Bovespa registrou alta acumulada de 1,96%, com
índice em 81.434 pontos, sendo essa a sexta semana seguida de alta. Em
compensação, o dólar teve a sua quinta semana de queda ao fechar em R$
3.708, depois de muita oscilação durante o período.
A nova semana está começando sob tensão, com mercados embaralhados por
conta de notícias sobre o comércio internacional e negativas para a Europa e o
Brexit. No Brasil, o final de semana foi de realização de convenções partidárias
para definição dos rumos nas próximas eleições.
No Reino Unido, o secretário de comércio disse que existe 60% de chance de o
Brexit acontecer sem acordo com a União Europeia, já que as negociações
estão muito duras. E, na Alemanha, as encomendas à indústria de junho
encolheram 4,0%, quando a previsão era de queda de 0,5%. Há ainda as
dificuldades de acordo entre os EUA e União Europeia sobre tarifas.
Na China, muito se falou sobre retaliações aos EUA e complicações nos
entendimentos. O PBoC sugeriu nova queda do yuan, mesmo após terem
estabelecido compulsório sobre operações no mercado futuro da moeda.
Falando em moedas, queda para nível mínimo da lira turca e a libra
começando o dia fraco.
Trump elogiou a implantação de sobretaxas dizendo que os recursos serão
utilizados para cobrir dívidas do governo de Obama e que isso está fazendo os
países buscarem diálogo comercial. Durante a semana, os EUA e Japão
discutem termos comerciais (quinta-feira).
No mercado internacional, o petróleo WTI começando o dia com alta de 1,36%
e com barril em US$ 69,42. O euro era transacionado em queda para US$
1,154 e notes americanos com juros em 2,95%. O ouro e a prata tinham
quedas na Comex e commodities agrícolas com viés de alta.

No segmento local, Lula confirmado candidato pelo PT e Haddad com vicepresidência. Tampão e confirmação de Manuela na vice, caso Lula fique
inelegível. Pesquisa Ibope divulgada mostrou que sem Lula, em São Paulo,
Alckmin assume a liderança (primeira vez). Lula e Bolsonaro têm as maiores
rejeições. Kátia Abreu foi designada vice na Chapa de Ciro e Bolsonaro
escolheu o general Mourão.
Na economia, a pesquisa Focus semanal do Bacen veio quase sem mudanças,
com inflação em alta para 4,11 (de anterior em 4,10). Selic estável em 6,50%,
mas a produção industrial encolhendo para 2,85%, de anterior em 2,91% para
2018.
No mercado, dia de DIs começando com juros em queda e o dólar caindo para
R$ 3,693, com -0,40%. Na Bovespa, o dia deve ser ainda com viés de alta,
mas a instabilidade na Europa dificulta.
Bom dia e bons negócios.
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