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A Bovespa encerrou praticamente estável no último fechamento de 3 de junho.
Com queda de 0,01% e índice em 97.020 pontos, enquanto bolsas da Europa
em alta e mercado americano fraco. Mercado americano influenciado pelo mau
comportamento das ações de tecnologia e pressões sobre a Apple com
investigação americana antitruste. Além disso, pressões sobre a gigante
chinesa de tecnologia Huawei que pode afetar fornecedores em todo o mundo.
Hoje mercados da Ásia com comportamento ainda de queda por temores com
emperramento das negociações entre os EUA e a China. Europa em nova
recuperação nesse início de manhã. Nos EUA, comportamento idêntico de alta
dos índices futuros. No Brasil, o dia pode ser novamente positivo para a
Bovespa em função do clima mais ameno do Congresso Nacional. Mas temos
que considerar indicadores que serão ainda anunciados no Brasil e exterior que
podem mexer com os mercados.
Na Austrália, o banco central decidiu reduzir os juros básicos em 0,25%, para
1,25%, sendo essa a primeira vez desde 2016. Na zona do euro, a inflação de
maio pelo CPI (Consumidor) anualizada ficou em 1,2%, muito baixa e permitiu
leitura que o BCE (BC Europeu) pode voltar a flexibilizar a política monetária.
Na África do Sul, o PIB do primeiro trimestre anualizado mostrou contração de
3,2% e evidenciou ainda mais os problemas da economia no país.
No Reino Unido, o presidente americano Donald Trump deu força para o Brexit
radical e prometeu apoio com acordo de comércio substancial e justo,
enquanto a primeira ministra Theresa May falou em livre comércio. No
mercado, o petróleo mostrava queda de 1,11%, com o barril WTI negociado em
NY cotado a US$ 52,66. O euro em alta para US$ 1,126 e notes americanos
com taxa de juros em 2,10%. O ouro em alta e a prata em queda na Comex
e commodities agrícolas com viés de alta.
No Brasil, dia positivo no campo político com votações importantes no Senado.
A Medida Provisória 871 foi aprovada e o relator da verba suplementar para o
governo de R$ 248,9 bilhões deu parecer favorável. O IPC da Fipe de maio
mostrou deflação de 0,02% e acumula alta de 1,92% no ano e 4,77% em 12
meses.

A expectativa para o dia é de Bovespa em recuperação e dólar fraco, mas
indicadores no Brasil e EUA podem mudar o quadro ao longo do dia.
Bom dia e bons negócios.
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