Abertura de 29/06/18
Dia Positivo
Faltando apenas a sessão de hoje para encerrar o mês de junho, a Bovespa registra queda
acumulada de 6,50% e, no ano, perdas de 6,07%. Ontem, porém, o dia foi positivo, com alta no
fechamento de 1,64% e índice em 71.766 pontos, seguindo o bom comportamento dos
mercados no exterior, notadamente dos EUA na segunda parte do dia. Mas a preocupação
com possível guerra comercial persiste entre os investidores.
Hoje mercados de risco com boa alta em todo o mundo reverberando discussões na cúpula da
União Europeia sobre imigração. Líderes reunidos chegaram a um acordo sobre o projeto de
imigração na região e vão dar apoio à Itália, que sofre com imigração por mar. Na Alemanha,
empresários lançaram manifesto de apoio para a primeira ministra Angela Merkel e pediram o
fim das desavenças na coalizão que dá sustentação a primeira ministra.
Na Ásia, mercados encerraram o dia com boas altas, Europa começou com bolsas fortes e
índices futuros do mercado americano com boa alta neste início de manhã. No Brasil, há
espaço para buscar romper o patamar de 72.600 pontos e, a partir disso, galgar novos
objetivos de recuperação.
Durante a madrugada, o BoJ (BC Japonês) anunciou que vai reduzir a compra de JGBs de 5 e 10
anos de 430 bilhões de ienes para 410 bilhões de ienes. O PBoC (BC Chinês) sugeriu nova
desvalorização do yuan em relação ao dólar, sendo essa a oitava queda consecutiva. Não deixa
de ser uma resposta para as críticas americanas.
Na Alemanha, as vendas no varejo surpreenderam negativamente em maio com queda de
2,1% e no Reino Unido a revisão do PIB do primeiro trimestre foi de alta para +0,2%, gerando
taxa anual de +1,2%. Na zona do euro, a inflação medida pelo CPI (Consumidor) de junho ficou
em 2,0% anualizada, mas o núcleo está em 1,0%.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,23% e barril cotado em
US$ 73,28, depois de larga alta dos últimos dias. O euro era transacionado em alta para US$
1,165 e notes americanos de dez anos com taxa de juros de 2,845%. O ouro e a prata tinham
altas na Comex e o mesmo acontecia com commodities agrícolas na bolsa de Chicago.
No cenário local, a defesa de Lula entrou com recurso contra submissão ao plenário do STF do
relaxamento de prisão, e não quer que seja julgada a inelegibilidade do ex-presidente (quer
garantir recurso ao Supremo posteriormente). O BNDES anunciou que pagou R$ 30 bilhões ao
Tesouro, mas não marcou data para nova devolução de R$ 70 bilhões.

Dados divulgados pelo IBGE da PNAD contínua do trimestre encerrado em maio mostra que a
taxa de desemprego está em 12,7% e somos 13,2 milhões de desempregados. No trimestre
perdemos 204 mil postos de trabalho. Isso está em sintonia com a desaceleração da
recuperação econômica nos últimos meses.
No mercado os DIs começando o dia com juros em queda para vencimentos mais líquidos e o
dólar em queda de 0,38% e cotado a R$ 3,84. Na agenda teremos alguns dados com
capacidade de mexer na tendência dos mercados, mas o dia é positivo.
Bom dia e bons negócios.
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