Mercados ainda positivos
05/06/2019
A Bovespa teve novo dia de alta modesta no último fechamento de 4 de
junho. Alta de 0,37% e índice em 97.380 pontos, mas o mercado
americano emplacou leve rali de alta com o Dow Jones com +2,06% e
Nasdaq com +2,65%. Além de recuperação do setor de tecnologia. Hoje
mercados em alta no fechamento da Ásia, com destaque para Tóquio
com +1,80% e China praticamente estável com -0,03%. Europa
começando o dia com boa alta, exceto a bolsa de Milão por problemas
políticos intrínsecos com o governo italiano.
Os futuros do mercado americano novamente em boas altas nesse início
de manhã, e na Bovespa seria positivo se conseguirmos ultrapassar o
patamar de 97.700 pontos do índice. Quando o mercado ganharia
consistência rumo aos 100.000 pontos de volta. Ainda prevalece entre os
investidores a expectativa de o FED de reduzir juros na reunião de junho
e ser acompanhado por movimento idêntico do BCE (BC Europeu).
Só para exemplificar a desaceleração global, o PIB da Austrália do
primeiro trimestre de 2019 cresceu somente 0,4%, na menor expansão
trimestral em uma década. O FMI reduziu suas projeções de crescimento
para a China, agora em 6,2%, ao invés de 6,3%. O Banco Mundial foi na
mesma direção e reduziu o crescimento global para 2,6%, de anterior em
2,9%.
O dia está sendo de divulgação de índice PMI da atividade industrial em
diferentes países. Na Alemanha, caiu para 55,4 pontos, na zona do euro
subiu para 52,6 pontos e no Reino Unido em alta para 51,0 pontos.
Lembramos que indicadores acima de cinquenta pontos mostram
expansão da atividade. Na zona do euro, as vendas no varejo de abril
encolheram 0,4% (previsão -0,2%) e a inflação medida pelos preços no
atacado de abril (PPI) ficou em 2,6%, de previsão em 3,2%.

Donald Trump em visita à Inglaterra prometeu acordo comercial amplo e
justo caso a definição seja de Brexit mais para radical de saída da União
Europeia. Na Itália, o procedimento de déficit fiscal foi justificado, e agora
os membros da União Europeia devem decidir sobre punição e multa. No
mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,54%,
com o barril cotado a US$ 53,19. O euro era transacionado em alta no
início da manhã, mas agora caía para US$ 1,125. Notes americanos de
dez anos com taxa de juros de 2,11%. Ouro e prata em altas na Comex e
commodities agrícolas em quedas na bolsa de Chicago.
No cenário local, o ministro Paulo Guedes foi novamente à Comissão da
Câmara defender a reforma da Previdência e reforma Tributária. Guedes
falou muito bem, mas não evitou alguns entreveros com a oposição. No
mercado, o dia está sendo de DIs em queda de juros, dólar operando em
leve alta de 0,09% e cotado a R$ 3,86. A Bovespa com o índice futuro em
alta pequena de 0,14%.
Na agenda, nenhum indicador com capacidade de alterar os mercados.
Assim, vamos ficar na dependência do noticiário político local e
complicações com a Itália.
Bom dia e bons negócios.

Alvaro Bandeira
Economista-Chefe do banco digital modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado
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