Abertura de 24/10/18
Ajustando para eventos
Ontem a Bovespa até que teve comportamento melhor que mercados da Europa e dos EUA.
Começamos em boa queda e fomos reduzindo ao longo do dia, fechando com desvalorização
de 0,35% e índice em 85.300 pontos. O Dow Jones registrou perda de 0,51%. O otimismo com
as eleições de domingo persistiu, com Bolsonaro liderando, e estimulou aquisições de ativos de
risco por gestores ainda com posições baixas.
No exterior, muita preocupação com eventos importantes, como a possibilidade de um Brexit
desorganizado e investidores aguardando fala da primeira ministra Theresa May no parlamento
hoje. Além disso, pesou o orçamento deficitário da Itália em 2,4% do PIB rejeitado pela União
Europeia que deu três semanas para mostrarem uma solução, mas a negociação parece que
será bem dura pelas orientações do Partido Liga Norte e Movimento 5 Estrelas.
Hoje mercados da Ásia terminaram com comportamento melhor (Tóquio +0,37%), Europa
operando em alta e até acelerando neste início de manhã e futuros dos EUA também. No
Ibovespa, seria bom se conseguíssemos superar novamente o patamar dos 86.200 pontos.
Hoje mercados no Brasil podem ajustar um pouco para pesquisa IBOPE anunciada no início
da noite, que mostrou Bolsonaro perdendo um pouco de terreno em relação a Haddad. O
instituto mostrou Bolsonaro em queda para 57% dos votos válidos e Haddad subindo para
43%. Além disso, a rejeição de Bolsonaro subiu cinco pontos e a de Haddad caiu seis pontos.
Existe a possibilidade da fala do filho de Bolsonaro ter prejudicado. Mas o recuo ainda não
preocupa.
No exterior, o dia está sendo de anúncio de índice PMI da atividade industrial de outubro para
diferentes países. No Japão, subiu para 53,1 pontos de previsão de 52,1 pontos. Na Alemanha,
caiu para 52,3 pontos e na zona do euro em queda para 52,1 pontos. Porém, todos acima do
patamar de 50 pontos – que indica expansão da atividade. Nos EUA, Donald Trump segue
reclamando da postura do FED em elevar juros toda vez que o governo anuncia algo positivo.
Trump disse que Powell (FED) parece feliz em elevar juros.
Na agenda do dia, teremos a safra de balanços do terceiro trimestre contendo resultados da
Vale e Microsoft dentre tantos, o fluxo cambial da semana anterior pelo Bacen e a arrecadação
de setembro pela Receita Federal. Voltando aos EUA, as vendas de casas novas de setembro,
estoques de petróleo na semana anterior (petróleo começou o dia sem direção depois da
queda forte de ontem), dados do Livro Bege e muitos discursos de dirigentes regionais do FED,
além do discurso de Theresa May.
Bom dia e bons negócios.
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