Abertura de 10/07/18
Ajustando em alta
Ontem foi feriado em São Paulo e a Bovespa não operou, mas os mercados no exterior
trabalharam no campo positivo durante todo o dia. O Dow Jones registrou alta de 1,31% e o
Nasdaq com +0,88%, e o mercado puxado pelo setor bancário, mesmo considerando
problemas com o Brexit no Reino Unido.
A demissão de dois ministros no Reino Unido, notadamente o chanceler Boris Johnson
(introdutor do Brexit), deixou Theresa May ainda mais fragilizada e pode ter que convocar
nova eleição. May parece ter 48 votos de confiança que garantiriam sua continuidade como
primeira ministra, mas Boris Johnson saiu dizendo que o semi-brexit daria status de colônia
para o Reino Unido dentro da União Europeia.
Hoje bolsas da Ásia encerraram o dia com comportamento de alta, a Europa opera no campo
positivo neste início de manhã e os futuros do mercado americano em alta. No Brasil, devemos
ajustar positivamente para isso, mesmo considerando o afloramento de problemas no
judiciário a partir do Habeas Corpus de Lula do final de semana.
Na China durante a madrugada, tivemos o anúncio do PPI (Atacado) coma inflação subindo
para 4,4% anualizada em junho e o CPI em 1,9%, de expectativa que ficasse em 1,8%. Ainda
assim, a inflação está controlada, o que parece garantir a continuidade da distensão
monetária. A China anunciou que vai impor tarifas antidumping contra os EUA para produtos
de fibra ótica. No Reino Unido, a produção industrial de maio decepcionou com queda de
0,4%, quando o esperado era alta de 0,6%. O saldo da balança comercial de maio mostrou
déficit de 12,4 bilhões de libras.
Na Alemanha, o índice Zew de expectativas econômicas retrocedeu para -24,1 pontos em julho
e de condições atuais em queda para 72,4 pontos (previsão era 78,1 pontos). Trump indicou o
novo juiz para a suprema corte americana que agora será sabatinado pelo Congresso. Na
sequência dos mercados, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,27%, com o
barril cotado a US$ 74,05. O euro era transacionado em queda para US$ 1,171 e notes
americanos de dez anos com taxa de juros de 2,87%. O ouro e a prata em queda na Comex e
commodities agrícolas em queda na bolsa de Chicago.

No cenário local, a AGU anunciou acordo de leniência com a Odebrecht e a empresa vai pagar
parceladamente R$ 2,7 bilhões, mas pode voltar a trabalhar para empresas de governo. O
comentário geral de investidores é que o STF tem que tentar colocar ordem no judiciário,
depois do problema de Habeas Corpus de Lula. A FGV anunciou que o índice ICD de junho
mostrou alta do desemprego de 0,6 ponto.
No mercado, os DIs começando o dia com alta de juros para os vencimentos mais líquidos,
dólar começando em alta de 0,53% e cotado a R$ 3,88. Ibovespa futuro em alta de 0,44%. Na
agenda, nenhum dado que possa mudar a tendência dos mercados.
Bom dia e bons negócios.
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