Abertura de 17/07/18
Mercados tendem para negativo
Ontem no finalzinho do pregão a Bovespa virou para positiva e fechou com +0,08% e índice em
76.652 pontos. O Nasdaq, ao contrário, encerrou em queda pressionado pela desvalorização
de 14% das ações da Netflix, com resultado pior que o esperado no segundo trimestre. A
agenda cheia e as expectativas com o encontro Trump e Putin fizeram preço dos ativos, junto
com o vencimento de opções para o prazo julho na Bovespa e exercício de R$ 4,0 bilhões.
O encontro Trump e Putin foi amigável e sem farpas, mas a imprensa internacional criticou a
coletiva, com Trump aceitando fala de Putin sobre não interferência nas eleições americanas,
quando as evidências são todas na direção oposta. Paul Ryan, da Câmara, disse não haver
dúvidas da intervenção russa nas eleições e até apoiadores de Trump criticaram a situação.
Hoje, mercados da Ásia fecharam em queda, exceto a bolsa de Tóquio, na volta do feriado, que
fechou com +0,44%. Na Europa, mercado passando do positivo para negativo neste início de
manhã e futuros do mercado americano trabalhando no negativo. No Brasil, há espaço para
seguir no quarto pregão de alta seguido, mas a tendência mais fraca do exterior inibe reações.
Vamos ter ainda mudanças pontuais a partir da safra de balanços do segundo trimestre que
está saindo.
Na China, durante a madrugada, foi divulgado que o governo vai dar apoio para as empresas
afetadas pela tarifação americana e todos os países estão encaminhando demandas contra os
EUA, inclusive o próprio EUA contra outros países. Enquanto isso, Japão e União Europeia
fecharam acordo para eliminar quase todas as tarifas comerciais. Os EUA vão falar sozinho no
comércio internacional.
No Reino Unido, a taxa de desemprego do trimestre encerrado em maio ficou estável em 4,2%
e a libra subia por conta disso. Theresa May conseguiu aprovar na Câmara dos Comuns
emenda sobre o Brexit e o Canadá aposta na abertura breve de diálogo sobre o NAFTA. No
mercado, o petróleo mostra reviravolta para positivo, com o WTI negociado em NY em alta de
0,24% e cotado a US$ 68,22. O euro era transacionado em US$ 1,172 e notes americanos com
taxa de juros para dez anos em 2,86. Commodities agrícolas na bolsa de Chicago com viés de
alta.

No Brasil, Temer assinou decreto autorizando o pagamento da metade do 13º salário de
aposentados, e com isso injeta cerca de R$ 21 bilhões na economia em agosto. Do lado
político, seguem as discussões dentro dos partidos e as convenções vão acontecer no próximo
final de semana.
No mercado os DIs devem iniciar o dia com viés de alta e o dólar deve operar mais forte,
começando com alta de 0,25% e cotado a R$ 3,87. Na Bovespa, boas chances de seguir em
alta, mas vai depender do fluxo de recursos carreados, principalmente de investidores
estrangeiros, que foi forte nas três últimas sessões. O futuro começando com queda de 0,35%.
Bom dia e bons negócios.
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