Abertura de 12/09/18
Dia pode ser mais ameno
Ontem foi dia ruim para os mercados de risco no Brasil, que absorveram a pesquisa
Datafolha com a leitura de que a esquerda cresceu na preferência dos eleitores. Ciro
Gomes subiu, ainda com discurso contrário aos bancos e Petrobras, no que se refere
a preços de derivados. A Bovespa caiu 2,33%, com índice em 74.656 e o dólar subiu
1,77% e cotado a R$ 4,15. Nos EUA, bolsas operando em alta.
Hoje dia de encerramento em queda nas bolsas asiáticas, Europa operando com
comportamento misto e futuros do mercado americano com leve alta neste início de
manhã. No Brasil, dia pode ser de recuperação de perdas de ontem, considerando
resultado do IBOPE mais favorável, mostrando Bolsonaro consolidado e subindo para
26% das intenções e melhor posicionado no segundo turno contra os concorrentes.
Ciro em queda, Marina desidratada e Alckmin estacionado foram as observações.
Haddad subindo para 8%, mas atrás dos concorrentes. Haddad deve subir mais com
herança de Lula. Ontem o STF rejeitou a denúncia contra Bolsonaro e para ele “vida
que segue”.
Além disso, o petróleo em alta no mercado internacional por conta do furacão
Florence, que chega aos EUA amanhã. Possíveis notícias positivas sobre a cessão
onerosa do governo para 2018 devem movimentar investidores também.
A Fipe anunciou o IPC da primeira quadrissemana de setembro em alta de 0,40%, de
anterior em 0,41%. O dia deve mostrar DIs em queda de juros e dólar começando em
queda de 0,43% e cotado a R$ 4,14, mas o dólar segue forte no exterior. Na Bovespa,
índice futuro em alta de 0,66%.
Falando do dólar, a rúpia indiana bateu nova mínima histórica nessa manhã, mas já
recuperava um pouco. Na União Europeia, Juncker disse que quem sai da UE não
participa do mercado comum, mas mostrou boa vontade com parcerias com o Reino
Unido. Na zona do euro, a produção industrial de julho contraiu 0,8% de previsão
melhor e a taxa anual está em -0,1%.

A Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou novamente Assad por uso de
armas químicas e crime de guerra. Com isso, Trump deve crescer ainda mais seu
discurso e aplicar novas sanções. Na sequência dos mercados, o petróleo WTI
negociado em NY mostrava alta de 0,82% e com o barril cotado a US$ 69,82. O euro
era transacionado em queda para US$ 1,158 e notes americanos de dez anos com
taxa de juros de 2,96%. Ouro em queda e a prata em alta na Comex e commodities
agrícolas com comportamento misto.
Na agenda externa, teremos o PPI (inflação no atacado) nos EUA em agosto e dados
do Livro Bege, além de discurso do presidente do FED de St. Louis.
Bom dia e bons negócios.
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