Abertura de 11/09/18
Esperando pesquisas
Ontem os mercados operaram sem definição de tendência, com a Bovespa praticamente
estável, em alta de 0,03% e índice em 76.436 pontos, e dólar também estável e cotado a R$
4,08. No mercado americano, comportamento misto, com Dow Jones em queda e Nasdaq em
leve alta.
No Brasil, tivemos algum ajuste em função do feriado de 7 de setembro e muita expectativa
com a divulgação de pesquisa de intenção de votos que seria anunciada no início da noite.
Hoje mercados em queda no encerramento da Ásia, exceto Tóquio, com alta de 1,30% por
conta do PIB anunciado ontem. Europa operando no negativo e índices futuros do mercado
americano em queda neste início de manhã. No Brasil, precisamos passar com consistência o
patamar de 77.300 pontos (ontem atingiu, mas não fixou) e depois tentar buscar o patamar de
78.800 pontos, quando o mercado ganha mais tração.
A pesquisa Datafolha anunciada mostrou Bolsonaro subindo para 24% das intenções de voto,
seguido de Ciro com 13%, Marina em queda para 11% e Alckmin com 10%; todos tecnicamente
empatados na margem de erro. A rejeição de Bolsonaro, que subiu para 43% (anterior em
39%), é que dificulta sua performance num segundo turno.
Lula divulgou carta dizendo que a sua voz é a voz de Haddad e hoje deve ser anunciada a
opção por Haddad. E não levar a candidatura Lula até 17 de setembro, como queriam alguns
petistas. Palocci ligou Lula à corrupção com Odebrecht e Beto Richa. Beto é ex-governador do
Paraná e foi preso hoje. Na economia, a FGV anunciou a inflação medida pela primeira prévia
do IGP-M de setembro em alta de 0,79% (anterior em 0,70%, acumulando no ano inflação de
7,51% e em 12 meses de 9,24%).
No exterior, a China pediu que a Organização Mundial do Comércio (OMC) imponha sanções
aos EUA por conta da tarifação e disputas comerciais, mas anunciou que as vendas de
automóveis encolheram em base anualizada em 3,8%. No Reino Unido, a taxa de desemprego
do trimestre encerrado em julho foi de 4,0% (expectativa era 4,1%) e salários subiram 2,9% na
mesma base. Mark Carney foi confirmado na presidência do BOE (BC Inglês) até janeiro de
2020.

Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas subiu para -10,6 pontos em setembro,
de esperados -12,9 pontos. Na sequência do mercado no exterior, o petróleo WTI negociado
em NY mostrava alta de 0,28%, com o barril cotado a US$ 67,73. O euro era transacionado em
queda para US$ 1,157 e notes americanos de dez anos com juros em 2,95%. O ouro e a prata
em quedas na Comex e commodities com viés de alta.
A pesquisa IBOPE regional de São Paulo mostra Bolsonaro com 23%, Alckmin com 18%, Ciro
com 11%, Marina com 8% e Haddad com 7%.
Bom dia e bons negócios.
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