Abertura de 20/07/18
Trump x Merkel
O dia poderia ter começado melhor não fosse o embate comercial entre Trump e Angela
Merkel, da Alemanha, sobre barreiras comerciais. Ontem, no finalzinho do pregão, o índice
Bovespa conseguiu passar para o positivo e encerrou em alta de 0,16%, com índice em 77.486
pontos. A alta prosseguiu no after market.
A melhora ficou por conta do noticiário político, com o anúncio de que o PP de Ciro Nogueira
daria apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. Quase em seguida surgiram notícias de que o
“centrão” estava se bandeando também para Alckmin. Enquanto isso, Ciro Gomes sentindo a
pressão fazia acenos novamente ao PT dizendo que seu governo servirá aos pobres. De
qualquer forma mais definições só mesmo na próxima semana.
Mas o dia está muito complicado no plano internacional com Trump e Merkel. Trump disse
estar pronto para impor tarifas para os US$ 505 bilhões de importações americanas, e Merkel
disse que a situação do comércio internacional é séria e tarifas sobre carros viola regras da
Organização Mundial do Comércio (OMC) e prejudica todos. Se disse pronta ainda para
retaliar.
Os mercados hoje cedem por conta disso. Na Ásia as bolsas ainda operaram em alta durante a
madrugada, exceção para Tóquio perdendo 0,29%. Europa começou em alta e virou para forte
queda e futuros do mercado americano também em boa queda nesse início de manhã. No
Brasil, investidores buscarão equilibrar a melhora do lado político com a situação grave do
mercado internacional.
Durante a madrugada no Japão foi anunciada a inflação medida pelo CPI (Consumidor) de
junho que anualizada ficou em 0,7%, com núcleo em 0,8%. Na Alemanha, a inflação no atacado
(PPI) anualizada foi de 3,0%. Na China, o PBoC (BC Chinês) sugeriu desvalorização da moeda
yuan e foi transacionada em 6,76 por dólar a menor cotação em um ano.
No Reino Unido, Theresa May disse que o projeto da União Europeia sobre as fronteiras das
Irlandas é inaceitável e o Brexit precisa honrar os acordos de Belfast. Disse ainda que a União
Europeia precisa evoluir em suas propostas. No mercado o petróleo WTI negociado em NY
mostrava leve queda de 0,01% e com o barril cotado em US$ 69,45. O euro era transacionado
em alta para US$ 1,164 e notes americanos de dez anos com taxa de juros de 2,85%. O ouro e

a prata já retornavam ao campo negativo na Comex e commodities agrícolas na bolsa de
Chicago ainda em altas.
No Brasil, foi divulgada a prévia da inflação oficial de julho pelo IPCA -15 em 0,64% (menor que
o previsto) deixando a inflação do ano em 3,0% e em 12 meses com elevação de 4,53%. Apesar
da desaceleração, alimentos e bebidas ainda pressionaram por conta da greve dos
caminhoneiros. A FGV anunciou que a confiança da indústria encolheu 0,5 ponto e está em
99,6 pontos.
Ainda no cenário local, o final de semana e a próxima semana devem consolidar a posição
política dos partidos a partir das convenções. O clareamento da situação na direção de Alckmin
beneficia os mercados de risco, que indica que seria bom se a Bovespa conseguisse ultrapassar
novamente o patamar de 78.500 pontos.
Bom dia e bons negócios.
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