Fechamento de Mercado – 07/02/2019
Bovespa em queda
Mais um dia ruim para a Bovespa, e novamente liderada pelas ações de Itaú, tendo como
coadjuvante Petrobras e Vale; não por acaso as três maiores ponderações do índice. Faltando
pouco tempo para encerramento do pregão, apenas uma ação (Suzano) mantinha alta. No exterior,
as bolsas da Europa terminaram com comportamento misto, o mesmo acontecendo com as
oscilações positivas e negativas dos índices americanos.
No mercado americano, o discurso da madrugada de Trump no Capitólio não teve grande
influência, já que repetiu temas que estão sempre presentes em suas declarações. Apenas Trump,
acaba sendo um show à parte, para melhor ou pior. Também falou hoje o secretário do Tesouro,
Steve Mnuchin, sobre encontro de Trump e Powell. Ele voltou a afirmar que a economia está
performando muito bem e que a reunião com a China foi muito produtiva. Disse que está indo para
Pequim seguir com as negociações na próxima semana.
Ainda nos EUA, o saldo da balança comercial caiu para déficit de US$ 49,4 bilhões, quando a
previsão era de US$ 54,3 bilhões, e a produtividade da mão de obra no terceiro trimestre anualizado
(o quarto trimestre prejudicado pela paralisação do governo) expandiu 2,2%. O petróleo melhorou
um pouco a tendência no mercado internacional depois do DOE divulgar que os estoques de óleo e
derivados cresceram menos que o previsto.
O FMI declarou que a Itália tem desafios significativos, sua dívida é muito alta e a população
empobrecida. Segundo o FMI, a Itália deveria fazer reformas estruturais. No Reino Unido, a
oposição começa a pedir adiamento do Brexit e o governo discute em segredo. A União Europeia
segue mantendo a posição de que não há negociação possível e que é preciso prevenir Brexit sem
acordo.
No mercado internacional, o petróleo WTI negociado em NY mostrava recuperação em alta de
0,69%, com o barril cotado a US$ 54,03. O euro era transacionado em queda para US$ 1,137 e
notes americanos com taxa de juros em queda para 2,69%. O ouro e a prata mostravam quedas na
Comex e commoditiesagrícolas em altas na bolsa de Chicago.
No segmento local, o BNDES e BNDESPAR reduziram a participação da Petrobras para menos de
20%. A Anfavea divulgou que a produção de veículos encolheu 10,0% contra janeiro de 2018 e no
mês expandiu 10,9%. As vendas de veículos encolheram 14,8% em janeiro e máquinas agrícolas
com queda no mês de 40,1%.
O Bacen anunciou que o IC-Br (commodities) caiu 3,52% e a base monetária observou contração
de 7,6% na ponta. O Bacen anunciou que o fluxo cambial de janeiro foi positivo em US$ 55 milhões,
com fluxo financeiro de US$ 552 milhões. No ano, o saldo é positivo em US$ 705 milhões. Os
bancos terminaram janeiro vendidos em dólares no montante de US$ 24,8 bilhões. A justiça de
Minas Gerais cassou licença da Vale para operar a barragens de Laranjeiras e a ação passou a cair
forte.
Do lado político, seguem as especulações sobre o projeto da Previdência, ainda sem nenhum
grande esclarecimento. A juíza Gabriela Hardt apenou Lula em 12 anos pelo processo do sítio de
Atibaia. No mercado, os DIs curtos tiveram dia de queda leve de juros e o dólar mostrava alta de

1,11% e cotado a R$ 3,705, fruto de dólar mais forte no exterior. Na Bovespa, na sessão de 04 de
fevereiro, os investidores estrangeiros alocaram recursos no montante de R$ 421,1 milhões,
deixando fevereiro com ingressos de R$ 1,01 bilhão e o ano positivo em 2,53 bilhões.
No mercado acionário, dia de queda de 0,06% da bolsa de Londres, Paris com -0,08% e Frankfurt
com 0,38%. Madri e Milão tiveram altas de respectivamente 0,06% e 0,82%. No mercado
americano, faltando ainda cerca de uma hora para encerramento, o Dow Jones com -0,09% e
Nasdaq com -0,39%. Na Bovespa, antes do call de encerramento, dia de queda de 3,73% e índice
em 94.645 pontos.
Na agenda de amanhã, teremos a divulgação do IGP-M de janeiro. Teremos ainda a reunião do
BOE (BC Inglês), os pedidos de auxílio desemprego da semana anterior, e o crédito ao consumidor
americano de dezembro.
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