Abertura de 10/09/18
Ajustando para feriado
Por conta do feriado no Brasil em 7 de setembro, os mercados não têm muito o que ajustar, já
que as alterações foram pequenas. O Dow Jones perdeu 0,31%, Nasdaq com -0,25% e Bolsa
de Londres em queda de 0,56%. Nos EUA, o payroll (criação de vagas no setor público e
privado) de agosto veio maior que o esperado com 201.000 vagas criadas (previsão era
193.000), o que reforça a possibilidade de o FED elevar juros na reunião que ocorre no mês.
Hoje, bolsas da Ásia com comportamento misto (Xangai caiu ,21%), Europa operando em alta e
até reforçando tendência do início do dia e futuros dos EUA em alta e acelerando um pouco
neste início de manhã. No Brasil, precisamos ultrapassar o patamar de 77.200 pontos
(fechamento de quinta-feira em 76.416 pontos) e depois buscar 78.800 pontos, quando adquire
tração. Como o mercado mostrou no final da sessão de quinta-feira, a consolidação de
Bolsonaro no segundo turno parece agradar investidores.
Durante o final de semana, tivemos novo debate entre candidatos sem representante de
Bolsonaro, e pode ser sentida a intenção de Marina e Ciro em buscar votos de Lula. Aliás, Rosa
Weber negou pedido de adiamento de troca na chapa de Lula, o que significa que o prazo
termina amanhã e não em 17 de setembro, como queriam.
Durante a madrugada na China, foi anunciado o CPI de agosto em 2,3% (previsão era 2,2%)
anualizada e PPI (Atacado) em 4,1% (previsão de 4,0%). O superávit comercial da China
contra os EUA em agosto ampliou, o que reforça o aumento de tarifas pregado por Trump,
dizendo já dispor de US$ 267 bilhões passível de tributar. A China promete retaliar se isso
ocorrer.
No Japão, o PIB do segundo trimestre cresceu 0,7% e a taxa anualizada está em 3,0%. No
Reino Unido, a produção industrial de julho expandiu 0,1% e o déficit comercial encolheu para
10 bilhões de libras. Falando de moedas, a rúpia indiana fez mínima histórica nessa manhã
(2,70 por dólar) e a lira turca cede, apesar do PINB anualizado forte de 7,4%.

No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,65%, com o barril cotado a
US$ 68,19. O euro era transacionado em alta para US$ 1,158 e notes americanos de dez anos
com taxa de juros de 2,93%. O ouro em queda e prata em alta na Comex e commodities
agrícolas com comportamento misto.
No Brasil, a pesquisa Focus veio com poucas alterações em relação à anterior e o IPC-S da
primeira quadrissemana de setembro subiu para 0,13%, vindo de 0,07%. Na agenda do dia,
expectativa com a divulgação de nova pesquisa Datafolha durante a noite, seguida de outra já
na sexta-feira. Dólar começando o dia em queda de 0,36% e cotado a R$ 4,07 e Bovespa
futuro em alta de 0,42%.
Bom dia e bons negócios.
Alvaro Bandeira
Sócio e Economista-Chefe modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado
Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de
domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos quais
não nos responsabilizamos. As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui publicadas
são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes. O objetivo deste portal é suprir o mercado e seus clientes
de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de empresas. As decisões sobre
investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma responsabilização por prejuízos
que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer. O Acionista.com.br procura identificar e divulgar
endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando manter informado seus usuários mais exigentes
com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são
direcionados a todos os internautas por serem de domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma
garantia a sua integralidade e exatidão, não gerando, portanto, qualquer feito legal.

