Abertura de 15/06/18
Tensões continuam
Ontem o segmento Bovespa teve mais um dia de queda (-0,97%), o sétimo pregão negativo
dos oito últimos, com o índice em 71.421 pontos, bem pressionado por quedas no setor
bancário. O dólar estressado fechou perto da máxima do dia, mesmo com o Bacen fazendo a
colocação de mais de US$ 5,0 bilhões em operações de swap cambial.
Hoje o quadro parecia mais positivo, com declarações suaves dos bancos centrais do Japão e
Europa mantendo inalterada a política monetária. Mas o fantasma da lista de tarifação dos EUA
contra a China abortou a tendência mais positiva. Trump aprovou lista de tarifação de cerca de
US$ 50 bilhões.
As bolsas da Ásia encerraram o dia em queda, exceto a bolsa de Tóquio (+0,50%), Europa
mais para o negativo e futuros do mercado americano em queda. No Brasil, se perdermos a
faixa de 70.800 pontos o mercado pode precipitar mais até o patamar de 69.000 pontos. Vai
depender muito do Bacen no câmbio, que já disse que vai colocar na próxima semana cerca de
US$ 10 bilhões, se nada de extraordinário ocorrer.
No Japão, o BoJ manteve a política monetária estabilizada, o que significa taxa de depósito de 0,10% e juros dos JGBs de dez anos próximo de zero. Também manteve a expectativa de
economia crescendo moderadamente. Na China, preço de novas residências subindo em base
anual de 5,3% em maio. Na zona do euro, a inflação medida pelo CPI de maio subiu 0,5% e
anualizada em 1,9%, com núcleo em 1,1%. O saldo da balança comercial mostrou superávit de
18,1 bilhões de euros em abril.
A Rússia manteve a taxa de juros básica inalterada em 7,25%. Na França, o Banco Central
reduziu sua expectativa de PIB para 1,8%, de anterior em 2,0%. A Argentina trocou o
presidente do BC em meio à crise cambial.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,12%, com o barril cotado
a US$ 66,81. O euro era transacionado em 1,159 e notes americanos de dez anos com taxa de
juros de 2,92%. O ouro e a prata mostravam quedas na Comex e commodities agrícolas com
comportamento de queda na bolsa de Chicago. A criptomoeda Bitcoin tinha queda de 0,83% e
cotada a US$ 6580.
No Brasil, o ministro Fux, do STF, suspendeu ações que questionam o tabelamento de frete e
que tem travado o fluxo de mercadorias. A FGV anunciou o IGP-10 de junho em 0,46% em
abril, com o ano em 5,09% e em 123 meses +6,17%. O IBC-Br de abril 0,46%, ano em 1,55%
e 1,52% em 12 meses. Foi o maior patamar para o mês de abril desde 2017, com índice em
139,6 pontos.

No mercado, os DIs começando o dia com queda de juros e o dólar mostrando queda de 0,90%
e cotado a R$ 3,775. Na B3 vamos ter certamente bastante volatilidade e viés de queda. Mas
depende muito do estresse no câmbio e atuação do Bacen.
Bom dia e bons negócios.
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