Abertura de 09/11/18
Dia ruim para mercados
O dia começou bem fraco na Ásia e permanece fraco neste início de manhã. Ontem o FED
divulgou sua decisão de manter juros estabilizados entre 2,00% e 2,25% e o comunicado
indicou que a economia segue forte, emprego ainda melhorando, consumo das famílias
subindo, desemprego com tendência de baixa e inflação estabilizada.
Com isso, o FED deixou aberta a possibilidade de elevar juros na reunião de dezembro,
conforme já estava sendo previsto. Isso acabou desacelerando os mercados acionários que
ainda estavam abertos. A Bovespa fechou com forte perda de 2,39% em 85.620 pontos, no
terceiro pregão seguido de queda e cerca de 4.000 pontos abaixo do recorde atingido
recentemente. O Dow Jones perdeu tração e fechou próximo da estabilidade (+0,04%) e
Nasdaq com queda de 0,53%, revertendo alta.
Hoje mercados em queda forte na Ásia, Europa operando no negativo, mas levemente melhor
que no início do dia e futuros do mercado americano no campo negativo. No Brasil, seria bom
que não perdêssemos o patamar de 85.600 pontos, sob pena de cair mais. Destaque para a
saída de investidores estrangeiros que em novembro já sacaram R$ 1,2 bilhão e no ano com
saída líquida de R$ 7,12 bilhões.
Na China, a inflação medida pelo CPI de outubro mostrou taxa anual de 2,5%, previsão quase
semelhante. Mas o governo segue preocupado com a desaceleração da economia, e o órgão
regulador bancário pediu que os bancos aumentem crédito para empresas privadas. No Reino
Unido, o PIB do terceiro trimestre expandiu 0,65 e taxa anual de 1,5%. A produção industrial
ficou estável em setembro e o déficit da balança comercial caiu para 9,7 bilhões de libras, de
previsão de 11,4 bilhões de libras.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava nova queda de 0,74%, com o barril
cotado a US$ 60,22. O euro era transacionado em queda para US$ 1,134 e notes americanos
em queda para 3,20%. O ouro e a prata operavam em alta na Comex e commodities agrícolas
com comportamento de queda na bolsa de Chicago.

No Brasil, Joesley Batista foi novamente preso com outros diretores hoje pela Polícia Federal. A
safra de balanços do terceiro trimestre deve mexer pontualmente com as ações. A equipe de
transição estuda dois projetos para a Previdência que não precisa de PEC, com elevação de
contribuição de servidores. Continuam as especulações sobre o presidente do Bacen, com
indefinição de Ilan Goldfajn e mais cinco nomes comentados.
No mercado, dia de DIs em alta para os principais vencimentos, dólar começando em alta de
0,25% e cotado a R$ 3,775. Bovespa em seu índice futuro com queda de 0,30%. Será preciso
que o fluxo comprador comece a voltar, principalmente de investidores estrangeiros. Mas a
performance dos mercados no exterior não deixa muita margem para recuperações
consistentes, assim como permanecem as dúvidas sobre as prioridades do governo de
Bolsonaro.
Bom dia e bons negócios.
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