Abertura de 19/11/18
Dia de vencimento de opções
Fechamos a semana passada com duas grandes altas do Ibovespa, que
elevaram o índice novamente para próximo do recorde histórico de pontuação
na casa de 89.600 pontos. O último pregão da semana mostrou alta de 2,96%,
em 88.515 pontos.
No final da última sexta-feira, Donald Trump anunciou que a China teria
enviado lista de propostas “bastante completas” para a área comercial, e que
por conta disso poderia não aplicar a tarifação anunciada. Mas, se tratando de
Trump, o inusitado e o imprevisto podem sempre acontecer. De qualquer
forma, ajudou no comportamento de alta da Bovespa, além da preparação do
vencimento de opções que ocorre hoje, sinalizando mercados mais fortes.
Hoje mercado da Ásia encerraram em boas altas, Europa operando em alta,
mas já afastada das máximas do dia e EUA com comportamento misto para os
índices futuros. No Brasil, o objetivo é buscar o recorde novamente, mas será
preciso avaliar como os investidores e especuladores vão atuar em relação ao
vencimento de opções.
No exterior, os investidores vão ficar de olhos abertos no noticiário sobre China
e EUA, e no encontro entre Trump e Xi Jinping por ocasião da reunião do G-20
na Argentina. Outro foco será o desenvolvimento do Brexit que tantos
problemas trouxe na semana passada. Theresa May declarou que sua saída
do governo não ajudaria em nada no Brexit.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,67%, com o
barril cotado a US$ 56,84. O euro era transacionado em alta para US$ 1,142 e
notes americanos de dez anos com taxa de juros em 3,08, também em alta. O
ouro levemente em queda e a prata em alta na Comex e commodities agrícolas
negociadas na bolsa de Chicago com viés de alta. Em semana do dia de Ação
de Graças, feriado mais importante nos EUA.
No Brasil, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, estará durante a semana em
Brasília visitando autoridades junto da equipe de transição. A Petrobras teve
uma reviravolta. Roberto Castello Branco foi convidado e aceitou presidir a

Petrobras em substituição a Ivan Monteiro, que segundo consta deveria
retornar ao Banco do Brasil para a presidência.
O jornal Folha de São Paulo, em reportagem, declarou que a futura ministra
Tereza Cristina teria concedido incentivos para a JBS quando secretária e que
fez negócios particulares com o grupo. Bolsonaro declarou que ela segue tendo
seu apoio. Na economia, a FGV anunciou a segunda prévia do IGP-M de
novembro em deflação de 0,35% (anterior em +0,97%), deixando a inflação
acumulada de 2018 em 8,86% e em 12 meses com 9,82%. O IPC-S da
segunda quadrissemana de novembro ficou em +0,28%, contra anterior de
0,43%.
A pesquisa semanal Focus do Bacen veio novamente com tom positivo, coma
inflação de 2018 retroagindo para 4,13% (de 4,23%), PIB mantido em +1,36%
e produção industrial encolhendo para +2,19% (de 2,22%). Saldo comercial
com superávit subindo em 2018 para US$ 57,00 bilhão e déficit em conta
corrente caindo para US$ 15,50 bilhões.
No mercado, dólar começando o dia com leve alta de 0,36% e cotado a R$
3,752, e juros dos DIs também em leve alta. Na Bovespa, expectativa de alta,
mas dia complicado pelo feriado de amanhã e vencimento de opções, em
semana de feriado nos EUA.
Bom dia e bons negócios.
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