Abertura de 22/11/18
Feriado de Ação de Graças nos EUA
Na quarta, dia 21 de novembro, a Bovespa ajustou para as quedas dos mercados
acionários na véspera no exterior, e fechou com queda de 0,72%, aos 87.265 pontos. Os
mercados americanos, que trabalharam quase todo o dia em recuperação, foram
perdendo força e o Dow Jones encerrou estável.
Hoje, com o feriado de Ação de Graças nos EUA, os mercados em todo o mundo
perdem bastante da liquidez e do referencial de preços. Na Ásia, o encerramento das
bolsas foi misto, com Tóquio sobressaindo em alta de 0,65%. Na Europa, o dia está
sendo negativo e aprofundando perdas, enquanto os futuros do mercado americano
operam no campo negativo. O petróleo sofre nova queda no mercado internacional,
apagando parte da recuperação ocorrida da última quarta, dia 21 de novembro.
Ainda persistem temores sobre o Brexit, apesar da primeira ministra Theresa May ter
declarado que houve progressos no encontro mantido com Jean Claude Juncker. Saiu
ainda outra notícia sobre o fechamento de um acordo (ainda sem detalhes). Theresa May
vai falar e as moedas tiveram bons ganhos em relação ao dólar.
Outro ponto de estresse dos investidores diz respeito ao orçamento da Itália de 2019,
negado pela União Europeia. O vice-primeiro-ministro Di Maio indica que aceita
mudanças produzidas pelo parlamento italiano. Na China, declarações sobre relatório
distribuído nos EUA sobre práticas comerciais de Pequim são tidas como “totalmente
inaceitáveis”, pois fazem referência que não houve mudanças na forma de operação.
No Japão, a inflação medida pelo CPI (Consumidor) de outubro mostrou alta para 1,4%,
quando o esperado era taxa anualizada de 1,2%. O núcleo mostra inflação anualizada de
1,0%. No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava queda de 0,99%, com o
barril cotado a US$ 54,09. O euro era transacionado em US$ 1,14 com alta e notes
americanos de dez anos com taxa de juros de 3,06. O ouro em alta e a prata em queda na
Comex e commodities agrícolas com viés positivo.

No Brasil, a Justiça paralisa venda de empresas da Eletrobrás, em novo capítulo da
novela. Bolsonaro diz não ter escolhido o ministro que chefiará o MEC. Pedro
Guimarães aceitou chefiar a Caixa Econômica, depois de negativa de Paulo Guedes.
Eunício Oliveira não abriu discussões sobre cessão onerosa, mas quer votar projeto na
sessão de 27 de novembro. Rodrigo Maia espera votar repasse do fundo social para
Estados e Municípios neste mesmo dia (27/11).
Ainda no cenário local, a expectativa segue sendo de juros em queda e dólar mais forte,
mas os mercados começam a reagir diante do esboço de acordo assinado pela União
Europeia e Reino Unido. O acordo foi encaminhado para avaliação dos demais 27
membros da União Europeia para reunião de 25 de novembro. A Bovespa terá que
avaliar o efeito da votação da cessão onerosa na próxima semana e assimilar melhora
dos mercados na Europa.
Bom dia e bons negócios.
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