Abertura de 16/08/18
Cravo e Ferradura
Os mercados estão agindo mesmo assim: um dia no cravo e outro na ferradura. Um dia de alta
e outro de baixa ao sabor do complicado noticiário internacional. Ontem foi dia de estresse em
todos os segmentos de risco, tanto no Brasil como no exterior, ainda por conta do noticiário
sobre a Turquia. Aversão ao risco generalizada, índice VIX do pânico em forte alta, bolsas e
commodities em larga queda e câmbio desajustado.
A Bovespa encerrou com queda de 1,94% e índice em 77.077 pontos, com forte queda das
ações de Petrobras e Vale por conta de queda nas commodities. Hoje as bolsas terminaram o
dia em queda na Ásia, reverberando quedas anteriores nos EUA e Europa, bolsas europeias
começando o dia em boa alta acelerando e mercados futuros americanos com boa
recuperação. No Brasil, como temos afirmado, será preciso superar a faixa de 78.600 pontos
do índice, para poder ganhar maior tração.
Durante a madrugada, no Japão, foi noticiado o déficit na balança comercial no mês de julho,
de 231,2 bilhões de ienes, quando o previsto era -50 bilhões de ienes. Na China, o volume de
investimentos externos diretos de julho anualizado cresceu para 19,3%, com ingresso no mês
de US$ 7,75 bilhões. Bom mesmo é que o vice-ministro do comércio da China foi convidado a ir
aos EUA negociar o problema do comércio, depois de interrupção de contatos por quase dois
meses. E ele aceitou ir ainda em agosto. O Conselho Estatal prometeu manter o crescimento e
estimular os investimentos privados. Os mercados reagem positivamente.
No Reino Unido, as vendas no varejo de julho surpreenderam positivamente com expansão de
0,7%, quando a previsão era +0,2%. A taxa anualizada está em 3,5% de crescimento. Na zona
do euro, o superávit da balança comercial desacelerou para 16,7 bilhões de euros em junho e
ainda citamos a rupia indiana (moeda) fazendo mínima frente ao dólar.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,15%, com o barril cotado a
US$ 65,11. O euro era transacionado em alta para US$ 1,137 e notes americanos de dez anos
com taxa de juros de 2,87%. O ouro e a prata em alta na Comex e commodities agrícola na
bolsa de Chicago com recuperação. A criptomoeda bitcoin tinha leve alta de 0,16%, valendo
US$ 6385.

No cenário local, o PT registrou a candidatura com Lula encabeçando, e começa a contar o
prazo para que o TSE decida sobre a impugnação da chapa pela lei da Ficha Limpa. O ministro
Barroso foi sorteado para ser o relator e o PT já questiona o sorteio. O Ministério Público
eleitoral entrou ontem mesmo com pedido de impugnação da chapa e o processo de decisão
deve ser acelerado. Na economia, a FGV anunciou o IPC-S da segunda quadrissemana de
agosto em alta de 0,19%, contra anterior de 0,20%.
No mercado, os DIs começando o dia com comportamento de queda dos juros e o dólar
abrindo com queda de 0,22% e cotado a R$ 3,889. Na Bovespa, o dia deve ser de alta,
seguindo o exterior, e não há nenhum indicador para ser anunciado com capacidade de alterar
o mercado. Os investidores vão ficar avaliando o noticiário sobre Turquia e adjacências.
Bom dia e bons negócios.
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