Abertura de 05/11/18
Depois do Recorde
Na volta do feriado de Finados da última sexta-feira no Brasil, muitas novidades para serem
absorvidas. No que tange aos mercados, nada muito forte para ser ajustado, já que a Europa
subiu pouco na sexta-feira e nos EUA houve queda pequena. No Brasil, entramos no horário de
verão e os EUA saíram. Isso significa que, a partir de hoje, a Bovespa terá pregão até às 18h e o
pregão americano irá até às 19h. Bovespa segue com abertura às 10h.
Hoje bolsas da Ásia com quedas expressivas, Tóquio perdendo 1,55% e Hong Kong com -2,68%,
Europa começando a virar para positiva e futuros do mercado americano indo na mesma
direção de reversão para alta. No Brasil, na última quinta-feira, cravamos novo recorde
intraday em 89.017 pontos, e no fechamento o índice próximo do último recorde, em 84.423
pontos.
Durante a madrugada na China, tivemos o anúncio do PMI Caixin de outubro em queda para
50,5 pontos, no menor patamar dos últimos 28 meses. No Reino Unido, o PMI de serviços de
outubro caiu para 52,2 pontos, de previsão de ficar em 53,6 pontos. No Japão, o PMI de
serviços subiu para 52,4 pontos, no maior patamar em seis meses.
Nos EUA, Donald Trump em campanha exaltou a economia forte e pediu comparecimento de
leitores na votação que ocorre amanhã para renovação da Câmara e 1/3 do Senado; além de
governadores. Além disso, renovou sanções contra o Irã e teve resposta forte de Rouhani. Os
empresários sentem os efeitos da tarifação imposta principalmente em relação a China, com
custos em alta e tentativas de buscar novos fornecedores de insumos.
No Reino Unido, empresários assinam manifesto pedindo novo plebiscito sobre o Brexit,
enquanto o governo diz que relatos sobre iminente acordo são somente especulações. No
mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,35%, com o barril cotado a
US$ 62,92. O euro era transacionado em queda leve para US$ 1,138 e notes americanos de dez
anos com taxa de juros em 3,20%. O ouro em alta e a prata em queda na Comex e
commodities agrícolas com viés negativo na bolsa de Chicago.
No cenário local, o IPC da Fipe de outubro acelerou para 0,48% (anterior em 0,39%),
acumulando no ano alta de 2,76% e em 12 meses de 3,63%. A pesquisa Focus semanal do
Bacen veio novamente tranquila com inflação de 2018 em queda para 4,40%, PIB estabilizado
em alta de 1,36% e dólar fechando o ano em R$ 3,70. Destaque negativo para a produção
industrial estimada em expansão de 2,22%, de anterior em 2,71%.

Do lado político, Onyx Lorenzoni vai ser nomeado ministro extraordinário para promover a
transição de governo. Ilan Goldfajn, que ainda não se sabe se seguirá no Banco Central, fez
palestra em Jerusalém e falou sobre choques recentes para emergentes e sobre a crise de
confiança com relação ao Brasil, acelerando inflação e promovendo desvalorização cambial.
No mercado, os DIs começando em leve queda e dólar abrindo com alta de 0,32% e cotado a
R$ 3,709. Na Bovespa, expectativa de que possa seguir em alta, mas depende das eleições
americanas, do balanço de Petrobras do terceiro trimestre e andamento da cessão onerosa.
Bom dia e bons negócios.
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