Fechamento de 30/10/18
Antítese da Véspera
Ontem mercados abriram em forte alta por conta da eleição de Jair Bolsonaro e
fecharam em queda forte. Hoje começamos o dia em alta moderada, com aceleração de
ganhos durante boa parte do pregão da Bovespa. O dólar abriu em queda na sessão de
hoje e foi subindo ao longo do dia.
No mercado internacional, Donald Trump disse ter boas expectativas de acordo
comercial com a China. Caso não consigam, haverá tarifação sobre US$ 267 bilhões em
produtos. A China se posicionou dizendo que os EUA deveriam flexibilizar o comércio.
Nossa posição é que algum acordo sairá, não necessariamente por ocasião do encontro
de Trump e Xi Jinping na reunião do G-20.
Na Alemanha, a inflação medida pelo CPI (Consumidor) de outubro foi de 0,2%,
deixando a taxa anualizada em 2,5%. A Itália disse que a União Europeia pediu
esclarecimentos sobre a dívida do país que atinge 130% do PIB. Disseram que enviarão
o solicitado em 13 de novembro. Nos EUA, tivemos a divulgação da confiança do
consumidor de outubro em alta para 137,9 pontos, de previsão em 136,5.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava nova queda de 1,31%, com o
barril cotado a US$ 66,16. O euro era transacionado em queda para US$ 1,134 e notes
americanos com taxa de juros de 3,10%. O ouro em queda e a prata em alta na Comex e
commodities agrícolas majoritariamente em quedas na bolsa de Chicago.
No Brasil, a FGV anunciou que o IGP-M de outubro mostrou desaceleração para
0,89%, com alívio provocado pela soja, milho e minério. No ano, a inflação pelo
indicador está m 9,25% e em 12 meses em 10,79%. Provavelmente teremos quedas nos
próximos meses, mas a inflação do ano pode seguir em dois dígitos.
O IBGE mostrou dados da PNAD contínua do trimestre encerrado em setembro com a
população desempregada atingindo 12,5 milhões de pessoas e os desalentados em 4,8
milhões de pessoas. Segundo o IBGE, falta trabalho para cerca de 27,3 milhões de
pessoas. A taxa ficou em 11,9%, e a renda real média subiu no trimestre 0,6%. A massa
de renda real cresceu 2,2% contra igual trimestre do ano de 2017.

O economista Paulo Gudes que deve ser o “super” ministro de Bolsonaro disse que vai
propor projeto do Bacen independente. Defendeu ainda a votação de itens da Reforma
da Previdência nesse ano. Disse que não foi feito convite para Ilan Goldfajn permanecer
no Bacen, mas investidores apostam que ele pode permanecer. Ontem Guedes falou em
vender reservas cambiais, mas hoje disse que somente consideraria em situação de
crise.
No mercado, os DIs tiveram dia de juros em alta para os principais vencimentos e o
dólar encerrou com queda de 0,26% e cotado a R$ 3,69. Na Bovespa, na sessão de 26 de
outubro, os investidores sacaram recursos de forma forte, no montante de R$ 1,48
bilhão. No mês de outubro, a fuga de recursos está em R$ 6,04 bilhões e no ano em R$
5,74 bilhões.
No mercado acionário, dia de alta de 0,14% para a Bolsa de Londres, Paris com -0,22%
e Frankfurt com -0,42%. Madri com alta de 0,08% e Milão com queda de 0,22%. No
mercado americano, o Dow Jones teve dia de recuperação em alta de 1,77% e o Nasdaq
com 1,58%. Na Bovespa, dia de alta de 3,69% e índice em 86.885 pontos. Na máxima
do dia, cerca de 100 pontos mais.
Na agenda de amanhã, teremos o fluxo cambial da semana anterior e o principal evento
é a decisão do banco central sobre política monetária, onde não se espera alta da Selic.
Nos EUA, teremos a nova pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado em
outubro, os estoques de petróleo na semana anterior e o índice de atividade industrial de
Chicago. Durante a noite na China, teremos o PMI.
Boa noite.
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