Abertura de 06/09/18
Dia de agenda cheia
Ontem foi dia de reversão de tendência no mercado local, com o dólar fechando em leve
queda e a Bovespa virando para positiva, com alta de 0,51% e índice em 75.092 pontos. Isso
fez com que o índice voltasse para a zona de congestão. Hoje é dia de agenda cheia no Brasil e
no exterior, mais complicada ainda pelo feriado da Independência amanhã.
Os investidores vão começar o dia avaliando a divulgação da pesquisa IBOPE, que tinha sido
suspensa. e a negativa do ministro Fachin sobre pedido da defesa de Lula de afastar o
impedimento da candidatura e também de usar a posição do comitê da ONU. Porém, a
propaganda eleitoral do PT cita Lula e o comitê da ONU.
A pesquisa IBOPE pode ser interpretada como manutenção de posições, exceto pela subida de
Ciro Gomes e pela desidratação das campanhas de Marina e Alvaro Dias. Bolsonaro lidera com
22% e Marina e Ciro estão empatados com 12%. Alckmin tem 9% e Haddad, 6%. O líder
Bolsonaro é quem tem a maior rejeição, de 44%. Na próxima segunda-feira, teremos a
pesquisa Datafolha. O fato de Ciro subir na pesquisa terá que ser pesado com a alta de Alckmin
pelos investidores.
Hoje mercados fecharam em queda na Ásia, a Europa operando no campo positivo e perdendo
um pouco de tração e futuros do mercado americano próximo da estabilidade, mas no
positivo. No Brasil, retomamos o patamar de 75.000 pontos, mas a situação só começa a
definir como positiva se conseguir ultrapassar os 77.000 pontos.
No exterior, o dólar começou novamente forte sobre emergentes, com a rúpia indiana fazendo
mínima e a da Indonésia também em queda. O BC Indiano não vê urgência em elevar juros,
enquanto a Indonésia vendeu dólares durante a madrugada. A Argentina diz que negocia
financiamento somente com o FMI para livrar da crise.
O BoJ é que ampliou a compra de títulos JGBs de 5 e 10 anos para 450 bilhões de ienes e, na
Alemanha, as encomendas à indústria voltaram a decepcionar com queda em julho de 0,9%,
de previsão de alta de 1,7%. A China, por sua vez, aguarda a decisão americana sobre tarifação
de US$ 200 bilhões para decidir o que fazer, mas mantém o diálogo com os americanos.

No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,10%, com o barril cotado a
US$ 68.79. O euro era transacionado em leve queda para US$ 1,162 e notes americanos de dez
anos com taxa de juros de 2,89%. O ouro e a prata em altas na Comex e commodities agrícolas
com comportamento misto.
No segmento local, o IGP-Di de agosto mostrou elevação de 0,68%, acumulando no ano alta de
6,63% e a inflação oficial pelo IPCA teve queda de 0,09% e acumula no ano alta de 2,85%. E em
12 meses com 4,19%. Foi a menor taxa para agosto desde 1998. O feriado de amanhã deve
deixar investidores nervosos, até por conta da agenda americana de hoje e amanhã. Os DIs
começando o dia em queda e o dólar caindo 0,42% e cotado a R$ 4,12. Na Bovespa, o dia deve
ser de mais recuperação.
Bom dia e bons negócios.
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