Abertura de 27/06/18
Dia pode ser positivo
A Bovespa registrou o terceiro pregão seguido de alta com 0,64% e índice em 71.404 pontos,
ajudada por bom comportamento das ações da Vale e Petrobras, por conta de altas do minério
e petróleo, além da valorização no mercado americano. Em compensação, o dólar voltou a
escalar no segmento local encerrando cotado a R$ 3,80 e obrigando o Bacen a anunciar
operação de leilão de linha no montante de US$ 2,5 bilhões.
O dia terminou mostrando mercados acionários em queda na Ásia, notadamente Xangai e
Hong Kong envolvidos em disputas comerciais e tecnológicas com os EUA. O responsável
americano pela tarifação imposta por Trump declarou que a China e a União Europeia
mostram hipocrisia com o comércio global e ignoram regras da Organização Mundial do
Comércio (OMC).
Na China, o governo diz acompanhar de perto a suposta restrição dos EUA de investimentos
chineses em empresa americanas, principalmente da área tecnológica. O PBoC (BC Chinês)
fixou a moeda yuan no menor patamar em seis meses em relação ao dólar e o lucro industrial
de maio desacelerou para 21,1% de expansão vindo no mês anterior de 21,9%, sobre igual
período do ano anterior.
Na Alemanha, a coligação que dá sustentação ao governo Merkel terminou reunião sem
conseguir acordo sobre o projeto de imigração. E nos EUA, a justiça deu aval definitivo para
que Trump barre viajantes de cinco países islâmicos. Na sequência dos mercados no exterior, o
petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,96% e barril cotado em US$ 71,21, muito
em função de restrições ao Irã e queda dos estoques nos EUA. O euro era transacionado em
queda para US$ 1,163 e notes de dez anos com taxa de juros de 2,86%. A criptomoeda bitcoin
tina queda de 1,14% e valia US$ 6090.
No segmento doméstico, o Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu a meta de inflação de
2021 para 3,75%, com variação de 1,5%. O Congresso Nacional praticamente em recesso por
conta da Copa do Mundo e festas juninas. A FGV divulgou a confiança do comércio de junho
em queda de 3,0 pontos para 89,6 pontos.

No mercado, os juros dos DIs começando o dia com comportamento de alta e o dólar abrindo
praticamente estável, mesmo com anúncio de leilão de linha do Bacen. Na Bovespa, o dia pode
ser de continuidade de alta. A agenda pesada do dia pode mexer com os mercados ao longo do
pregão.
Bom dia e bons negócios.
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