Abertura de 21/08/18
Dia de agenda vazia
Ontem a Bovespa só ganhou alguma tração após o vencimento do segmento de opções para o
prazo agosto, quando o volume de exercícios atingiu R$ 8,0 bilhões, elevado para o período e
no comparativo com meses anteriores. Isso significa que poderemos ainda ter algum rescaldo
de posições assumidas na sessão de hoje. A Bovespa encerrou com alta de 0,39% e índice em
76.327 pontos e o dólar cotado a R$ 3,96, em alta de 1,10% e na maior cotação desde
fevereiro de 2016.
Hoje mercados terminaram o dia em alta na Ásia, com destaque para Xangai subindo 1,31%.
Na Europa, mercados começando o dia em alta e conseguindo manter e mercados futuros
americanos também no campo positivo. No Brasil, o dia pode ser de recuperação, mas o
Ibovespa precisa tentar passar nos próximos dias o patamar de 78.800 pontos, para adquirir
maior consistência.
O dia é de agenda vazia, tanto no Brasil como no exterio,r e os investidores vão se guiar pelo
noticiário da Turquia e relações comerciais entre os EUA e a China. Além das sanções impostas
pelos EUA, que mexem com o mercado de commodities. Ontem, por exemplo, a petroleira
Total disse que está deixando o Irã, e mexeu com o preço do óleo no mercado internacional.
No Brasil, a avaliação corre por conta do processo eleitoral e pesquisas que vão sendo
divulgadas.
Ontem, depois de pregão encerrado, o IBOPE anunciou pesquisa de intenção de votos com
Lula disparado na frente (37% dos votos). Sem Lula Bolsonaro detêm 20% seguido de Marina
com 12%, Ciro com 9% e Alckmin com 7%. Haddad mostra 4%, diferente da pesquisa CNT/MDA
de 17,3%, mas o IBOPE indica que pode herdar até 27% dos votos de Lula. É só o início do
processo e o tempo de TV pode mudar muito, principalmente a elevada percentagem de
brancos e nulos (29%) e indecisos (9%). Bolsonaro tem a maior rejeição de 37% e Lula vem com
30%.
Na China, o governo promete deixar os subsídios da indústria de aço em conformidade com as
regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e não vai usar o yuan para fazer política
comercial. Trump discursa hoje e pode mudar um pouco os mercados. Voltou a criticar postura

do FED, declarando que Powell do FED não é favorável a ter “dinheiro barato”. O secretário
Ross disse não ser certo que a recomendação sobre tarifação de carros sairá esse mês.
No mercado internacional, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,83%, com o
barril cotado a US$ 66,98. O euro era transacionado em alta para US$ 1,152 e notes
americanos de dez anos com taxa de juros de 2,84%. O ouro e a prata em altas na Comex e
commodities agrícolas com viés de queda.
No cenário local, o dia deve ser de alta da Bovespa seguindo o exterior e juros e dólar mais
fracos. A FGV anunciou a confiança da indústria na prévia de agosto em queda de 0,8 ponto,
para 99,3 pontos.
Bom dia e bons negócios.
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