Abertura de 07/12/18
Descompressão nos mercados
Os mercados acionários começaram o dia com fortes perdas no último dia 6 de
dezembro. Na parte da tarde, conseguiram recuperar, com o Nasdaq
americano fechando até em alta. No Brasil, o Ibovespa encurtou perdas para
0,22%, com o índice em 88.846 pontos e bancos melhorando.
O motivo principal das perdas foi a prisão de uma das executivas da gigante de
comunicações Huawei por infringir sanções americanas ao Irã. A leitura dos
investidores foi de deterioração das relações China e EUA. Mas, como pano de
fundo, persiste a desaceleração global e principalmente a desaceleração
americana, que pode até virar recessão no final de 2019 ou início de 2020.
Hoje mercados da Ásia em recuperação, com Tóquio revertendo perda de mais
de 1,0% para alta de 0,82% no encerramento, Europa operando no campo
positivo e acelerando neste início de manhã e futuros do mercado americano já
saindo das mínimas do dia. No Brasil, seria oportuno se conseguíssemos
ultrapassar o patamar de 89.600 pontos, algo como 9.800 pontos acima do
encerramento de 6 de dezembro.
O presidente do FED, Jerome Powell, voltou a destacar a economia forte e
mercado de trabalho também, tentando apagar um pouco essa expectativa de
forte desaceleração da economia americana. O presidente do FED de NY,
John Williams, disse que o grande desafio dos bancos centrais é a inflação
baixa. Os EUA viraram o país exportador líquido de petróleo e derivados.
Situação que não ocorria desde 1973. Na Alemanha, a produção industrial de
outubro desapontou com queda de 0,5%, quando a projeção era de +0,4%.
Na China, as reservas internacionais cresceram US$ 8,6 bilhões e, com isso, o
estoque ascende a US$ 3,06 trilhões. No mercado, o petróleo WTI negociado
em NY mostrava queda de 0,45%, com o barril cotado a US$ 51,26. Os
investidores aguardam a decisão da OPEP sobre corte de produção que deve
ser anunciado hoje. O euro era transacionado em queda para US$ 1,137 e
notes americanos de dez anos com taxa de juros de 2,88%. O ouro e a prata
com altas na Comex e commodities agrícolas com viés de alta.

No Brasil, o ex-ministro Palocci disse em depoimento que Lula negociou
propina para seu filho com o lobista do segmento automotivo. Bolsonaro fez a
primeira reunião de seu ministério, mas sem a presença de Paulo Guedes. A
equipe de Guedes diverge sobre usar parte da reforma da Previdência de
Temer, principalmente no que tange à idade mínima.
Tivemos a divulgação da inflação oficial medida pelo IPCA de novembro,
mostrando deflação de 0,21% (anterior em +0,45%), acumulando inflação em
2018 de 3,59% e em 12 meses de 4,05%, bem abaixo do centro da meta. No
mercado, o dia começando com DIs em queda para todos os vencimentos por
conta do IPCA anunciado, dólar abrindo com leve alta de 0,17% e cotado a R$
3,887. A Bovespa no seu índice futuro com leve alta de 0,17%.
O dia ainda reserva indicadores importantes a serem anunciados nos EUA e
com capacidade de interferir na tendência dos mercados.
Bom dia e bons negócios.
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