Abertura de 12/06/18
Madrugada de Trump e Kim
Ontem o segmento Bovespa da B3 teve mais um dia de queda (quinta seguida) e no ano o
índice já está negativo em 5,36%, tendo encerrado ontem em 72.307 pontos, enquanto
mercados no exterior operaram em altas.
A madrugada foi tomada pelo encontro entre Trump e Kim Jong Un da Coreia do Norte e as
referências no noticiário internacional foram positivas. Trump precisa disso para apagar a má
impressão deixada na reunião do G-7 (briga com Trudeau), além de para sair vitorioso nas
eleições de novembro, ganhando espaço para republicanos.
Trump declarou que o encontro foi muito bom, melhor que o esperado, e foi assinado um
documento histórico. Kim se comprometeu com a desnuclearização e destruição das instalações
de motores de mísseis. Trump, por sua vez, declarou que vai manter as sanções até que se
tenha completa certeza de que as armas perderam efeito. Trump se comprometeu ainda em
encerrar exercícios militares em conjunto com a Coreia do Sul.
Hoje, os mercados abriram em alta, mas perderam força. A Ásia terminou o dia em alta, mas a
Europa já trabalha no campo negativo, o mesmo acontecendo com os índices futuros do
mercado americano. No Brasil, há espaço para recuperação, mas precisamos de boas notícias.
Na China, durante a madrugada, foi anunciado que a base monetária (M2) expandiu 8,3%
anualizada para maio, menor que o previsto de 8,5%. Novos empréstimos encolheram para
1,15 trilhão de yuanes. Na Alemanha, o índice Zew de expectativas econômicas caiu para -16,1
pontos, de esperados -15,0 pontos. No Reino Unido, a taxa de desemprego do trimestre
encerrado em abril ficou estável em 4,2%.
Nos EUA, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, teve ataque
cardíaco, mas passa bem. No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de
0,23%, com o barril cotado a US$ 65,95. O euro era transacionado em alta para US$ 1,179 e
notes americanos de dez anos com taxa de juros de 2,97%. O ouro e a prata tinham quedas na
Comex e commodities agrícolas na bolsa de Chicago com viés de alta. A criptomoeda Bitcoin
tinha alta de 1,41% e valia US$ 6845.
No segmento local, Temer criou o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) usando recursos
da loteria. E as discussões políticas prosseguem acirradas entre candidatos e partidos, ainda
longe de definições de apoio.
Os DIs começaram o dia com leve queda de juros e dólar está abrindo com pequena alta de
0,19%, e negociado a R$ 3,715. A Bovespa tem espaço para recuperar, mas investidores vão
ficar de olho no comunicado do Bacen sobre operações de swap e vencimento do índice futuro
amanhã, além da inflação americana pelo CPI de maio (Consumidor) e decisões do FED e BCE
sobre política de juros.

Bom dia e bons negócios.
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