Abertura de Mercado – 19/06/2018
Dia de forte tensão
Ontem o segmento Bovespa teve mais um dia de queda de 1,33% e índice em 69.814 pontos,
completando nove sessões de queda nos últimos dez pregões. Estresse nos mercados locais e
internacionais dominam os investidores e produzem fugas de recursos do segmento de risco.
Voo para proteção.
O CDS (Credit Default Swap) do Brasil em junho já subiu 101 pontos para o patamar de 276
pontos e saque de estrangeiros na Bovespa atingiram até 14 de junho volume de R$ 4,8
bilhões, com o ano mostrando saídas de R$ 8,8 bilhões. Hoje o dia começou ainda mais tenso
que em anteriores e em todo o mundo.
Ontem, depois de pregão encerrado, Donald Trump pediu que identifiquem US$ 200 bilhões
em produtos da China para serem sobretaxados em 10% e se a China retaliar poderia subir
para US$ 400 bilhões. A China declarou que os EUA iniciaram uma guerra comercial e violaram
leis de mercado. Indicam que se as ameaças continuarem irão adotar novas medidas.
Para completar, a imigração na Europa gera crise na coalisão alemã que dá apoio para Angela
Merkel e existem ameaças de derrubarem Merkel. Isso desestabiliza a Europa e zona do euro
com a maior economia sofrendo. Assim, mercados da Ásia fecharam com fortes perdas,
Europa também mostra queda nesse início de manhã e o mesmo acontecendo com os futuros
do mercado americano. No Brasil, devemos segui a tendência externa e alguns ajustes de
posições decorrentes do exercício de opções de ontem.
Na sequência dos mercados, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 1.69% e
barril cotado a US$ 64,74. O euro era transacionado em queda para US$ 1,155 e notes
americanos de dez anos com taxa de juros de 2,88%. O ouro e a prata em quedas na Comex e
commodities agrícolas com comportamento de queda na bolsa de Chicago. A criptomoeda
bitcoin tinha alta de 0,30% e cotada a
US$ 6715.
No Brasil, a Fipe anunciou o IPC da segunda quadrissemana de junho em 0,84%, vindo de
0,57%. A FGV anunciou o IGP-M da segunda prévia do mês em alta de 1,75% (anterior em
1,20%) e no ano inflação de 5,26%. Em 12 meses, alta de 6,80%. Destaque para o IPA agrícola
com alta de 3,26%.

No mercado, dia de DIs em alta e dólar começando com valorização de 0,92% e cotado a R$
3,77%. Mas o comportamento do dia vai depender da atuação do Bacen e do Tesouro. Na B3
dia deve ser de pressão nas ações de maior liquidez.
Na agenda do dia, nenhum indicador com capacidade de afetar os mercados de forma mais
forte. Assim, ficamos concentrados na atuação do Bacen e no noticiário internacional sobre
relações comerciais.
Bom dia e bons negócios.
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