Abertura de 21/06/18
Dia pode ser positivo
Ontem o segmento Bovespa da B3 teve mais um dia de alta, seguindo comportamento positivo
dos principais mercados no exterior. Apesar disso, os investidores seguem de olho nas disputas
comerciais entre os EUA e a China, e outros países também entrando no rol. No Brasil, a
Bovespa fechou em alta de 1,02%, com o índice voltando para a casa de 72.000 pontos, em
72.123 pontos.
Depois do pregão encerrado na B3, o Copom anunciou sua decisão sobre política monetária,
optando por manter a Selic estabilizada em 6,5%. A interpretação geral foi de que o
comunicado pós-reunião foi neutro, não se comprometendo com o futuro. Retiraram a frase
que dizia adequada a manutenção da Selic para a próxima reunião. Os juros devem reagir com
leve queda hoje, já que existiam previsões de elevação da taxa básica de juros.
O dia encerrou em queda nas principais bolsas asiáticas, com exceção para Tóquio, com
+0,61%. Europa operando em queda neste início de manhã, mas já afastada das mínimas do
dia e futuros do mercado americano seguindo mesmo quadro. No Brasil, certamente existe
espaço para mais recuperação, liderada por Petrobras, mas bancos podem pesar.
Ontem a Câmara aprovou PL (Projeto de Lei) da cessão onerosa por 217 votos (contra 57), mas
retirou de pauta a votação do cadastro positivo, que só deve voltar para a pauta em julho.
Ainda no cenário local, dia começando com juros DIs em queda, assim como o dólar, porém
novamente dependente da atuação do Bacen.
No exterior, a China se mostra confiante de que conseguirá defender seus interesses
comerciais contra os EUA e Trump recuou da decisão de separar famílias de imigrantes ilegais
de seus filhos. A OPEP segue discutindo a elevação da oferta de petróleo em 1,0 milhão de
barris dia entre seus membros e aliados, mas encontra alguma resistência.
Dia de petróleo em queda de 1,46%, com o barril cotado em US$ 64,75. O euro era
transacionado em queda para US$ 1,154 e notes americanos de dez anos com taxa de juros de
2,926%. Ouro e prata em quedas na Comex e commodities agrícolas com comportamento de
queda em Chicago.
Bom dia e bons negócios.
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