Dia pode ser melhor
O dia pode ser novamente de recuperação para o mercado acionário local e dólar, por conta do
arrefecimento da greve dos caminhoneiros, mas os investidores vão ficar de olho na adesão de
petroleiros ao movimento, mesmo considerando a greve ilegal. Ontem, depois de fortes perdas,
o segmento Bovespa teve dia de breve recuperação com valorização de 0,9% (Petrobras com
+14,1%) e índice em 76.071 pontos. Enquanto o Dow Jones e Nasdaq fecharam em quedas.
O cenário externo forçou redução do risco pelos investidores e prejudicou o mercado acionário
espalhado pelo mundo. Na Itália crise para formação de governo, a Espanha com votação de
moção contra o primeiro ministro Rajoy e EUA discutindo relações comerciais com a China;
trouxeram insegurança aos participantes dos mercados de risco.
Hoje mercados da Ásia retrataram o fato com queda da bolsa de Xangai de 2,53% e o sexto
pregão seguido de queda, situação que não ocorria desde dezembro de 2013. A Europa, ao
contrário, se recupera depois de Mattarella (Presidente da Itália) ter reconsiderado a
possibilidade de coalisão e com isso a tentativa de evitar novas eleições e impeachment.
Mercados acelerando nesse início de manhã. Os futuros do mercado americano operando em
boa alta.
No Brasil, será preciso avaliar as adesões à greve pelos petroleiros, mas certamente existe
muito espaço para recuperação. Será preciso avaliar ainda os bloqueios que ainda existem, o
desabastecimento em diferentes setores e ainda a leitura dos investidores sobre Petrobras com
interpelação da B3 sobre governança e renúncia de conselheiro. Tivemos ainda reunião do
CONFAZ e treze Estados negaram mudanças no ICMS para aliviar preço do diesel. Uma derrota
para o ministro Eduardo Guardia.
Na França, o PIB revisado do primeiro trimestre caiu para +0,2% (anterior em 0,3%), mas na
Alemanha surpresa positiva com vendas no varejo crescendo em abril 2,3%. No Japão, as
vendas no varejo também expandiram 1,4%. Na zona do euro, o índice de sentimento
econômico encolheu para 112,5 pontos, mas melhor que o previsto.
A OCDE declarou que a crise na Itália destaca a necessidade de reformas na zona do euro com
a união bancária e do mercado de capitais. Na sequência dos mercados no exterior, o petróleo
WTI negociado em NY mostrava alta de 0,48%, com o barril cotado a US$ 67,05. O euro era
transacionado em alta para US$ 1,165 e notes americanos de dez anos com taxa de juros em
alta para 2,87%. O ouro em queda e a prata em alta na Comex e commodities agrícolas com
comportamento misto na bolsa de Chicago.
No Brasil, o IBGE anunciou o PIB do primeiro trimestre com expansão de 0,5%, acima da
mediana das projeções, sendo esse o quinto trimestre positivo. Contra igual período de 2017 a
alta foi de 1,2%. O PIB industrial cresceu no trimestre 0,1%, mesmo crescimento do segmento
de serviços, mas com a agropecuária em expansão de 1,4%. O consumo das famílias expandiu
0,5% e a formação bruta de capital fixo em alta de 0,6% no trimestre.

No mercado, os DIs começando o dia em queda de juros para todos os vencimentos e o dólar
em queda de 0,61% para R$ 3,707. Na B3, o dia pode ser de nova recuperação seguindo
comportamento aliviado do exterior.
Bom dia e bons negócios.
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