Abertura de 11/07/18
Mercados em queda
Ontem a Bovespa teve dia de leve queda de 0,20%, com índice em 74862 pontos, mas com
mercados no exterior em alta. O Dow Jones registrou +0,58%. Isso apesar dos problemas
relacionados ao Brexit e também expectativas com tarifação americana.
Hoje, ao contrário, mercados em forte queda no exterior no encerramento da Ásia, Europa no
campo negativo e futuros do mercado americano também em boa queda. Tudo por conta da
guerra comercial acelerando novamente. Ontem os EUA anunciaram tarifas adicionais sobre
US$ 200 bilhões em produtos da China, abrangendo 6031 itens de produtos agrícolas, minerais
e do setor de construção.
A China declarou que a nova ameaça americana é totalmente inaceitável e que irá tomar
providências sobre isso. Essa ocorrência acontece em meio à viagem de Trump para encontro
da OTAN e já fazendo críticas ao fato de a Alemanha ser refém da Rússia. Merkel respondeu
que defende a independência da Alemanha. Trump manterá encontros também com Theresa
May e Putin.
O petróleo tem dia de queda no segmento internacional, depois de a Líbia anunciar que
retomou o controle de portos exportadores de óleo. E a Argentina manteve juros inalterados
em 40% e fará reuniões mensais de política monetária. Na sequência dos mercados o petróleo
WTI negociado em NY mostrava queda de 0,62%, com o barril em US$ 73,65. O euro era
transacionado em US$ 1,171 e notes americanos com juros para 10 anos de 2,83%.
Aqui, o Ministério da Fazenda retoma discussões com o Congresso para tributar fundos
exclusivos. Já a privatização da Eletrobrás foi sepultada neste ano de 2018 e Temer perdeu no
Senado com a revogação de suspensão de benefícios para o setor de refrigerantes. A cessão
onerosa também não deve ser votada antes do recesso parlamentar que começa na próxima
semana.

A Fipe anunciou o IPC da primeira quadrissemana de julho em 0,63%, de anterior em 1,01%. A
primeira prévia do IGP-M de julho foi de 0,41%, acumulando alta em 2018 de 5,82% e em 12
meses de 8,13%. No mercado, dólar começando o dia com alta de 0,95% e cotado a R$ 3,839.
Os DIs mostravam alta de juros para vencimentos mais líquidos e a Bovespa deve seguir queda
internacional e reajustar.
Bom dia e bons negócios.
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