Abertura de 22/06/18
Mostra sua força Brasil
Hoje foi dia de jogo do Brasil e a vitória aliviou tensões com a classificação. Afastamos o
fantasma de ontem da Argentina e demos alívio para a população brasileira. Não vamos
politizar a Copa. Vamos viver o momento sem preocupações com o cenário. Mas seria bom
para agregar entusiasmo aos mercados.
Vamos começar o dia já com a decisão do TST sobre ação trabalhista bilionária (R$ 15 bilhões)
contra Petrobras perdida com o voto do presidente. No mercado americano, os ADRs da
empresa cederam e hoje tinham queda marginal. A empresa anunciou que vai recorrer com
embargo no próprio TST e irá também ao STF. Diz que não tem consequências de caixa no
curto prazo e não irá provisionar recursos nessa fase.
Nos mercados, o dia está começando bem. Durante a madrugada na Ásia, mercados em alta,
exceto a bolsa de Tóquio, com queda de 0,78%. Bolsas da Europa trabalhando no positivo
nesse início de manhã e o mesmo acontecendo com os futuros do mercado americano. No
Brasil, dia onde teremos que avaliar impactos da notícia de Petrobras sobre os investidores,
mas mercados em alta tendem a suavizar. Achamos que ainda existem argumentos para
reduzir e reverter a situação.
No exterior dia de anúncio de indicadores PMI da atividade industrial. No Japão, o PMI
industrial subiu para 53,1 pontos em junho, de previsão de 52,4 pontos. A inflação medida
pelo CPI (Consumidor) avançou 0,7% em maio e núcleo também em 0,7%, igual ao que estava
sendo previsto. Na Alemanha, o PMI industrial de junho caiu para 55,9 pontos, mas permanece
elevado mostrando que a economia segue expandindo. Na zona do euro, o PMI composto
(indústria e serviços) subiu para 54,8 pontos, mas o industrial em queda para 55,0 pontos.
A Arábia Saudita no encerramento do encontro da POEP pleiteia ampliação da produção de
óleo dos membros e aliados em 1,0 milhão de barris dia. Na sequência dos mercados, o
petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 1,39%, com o barril cotado a US$ 66,45. O
euro era transacionado em alta para US$ 1,16 e notes americanos em alta para 2,91%.
Boa tarde.
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