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Na semana passada (de 20 a 24 de maio), a Bovespa conseguiu recuperar parte das
perdas do período anterior de 4,53% e fechou com valorização de 4,04% e índice
novamente em 93.627 pontos. Os mercados americanos fecharam a semana com
perdas, muito afetados pelas ações do segmento de tecnologia.
A nova semana começando atípica pelo feriado americano do Memorial Day. As
bolsas da Ásia fecharam o pregão com comportamento misto, mercados da Europa
operando em alta nesse início de manhã e mercado futuros americanos com tendência
mista. No Brasil, no que diz respeito às manifestações de final de semana, não haveria
muito que influir nos preços dos ativos. Foi grande e dispersa o suficiente para que os
três poderes mantenham a atenção no que dizem as ruas, e não para pressionar o
Congresso e Judiciário.
No exterior, mercados positivos por conta da intenção de fusão de negócios da Fiat e
Renault. Além das eleições para o parlamento europeu com o segmento de ultradireita
avançando. Complicações ainda com o Brexit deixam investidores indecisos, com
vários candidatos se apresentando para substituir Theresa May.
Na China, o lucro industrial de abril anualizado encolheu 3,7%, mas o futuro do minério
de ferro observou forte alta de $4,00, por conta da possibilidade de rompimento da
barragem em Barão de Cocais. A Coreia do Norte realizou testes balísticos leves e
não incomodou Donald Trump. Trump que está em visita ao Japão para estimular
acordos comerciais. Como sempre, reclamou do déficit comercial americano em
relação ao Japão.
No mercado, o petróleo WTI negociado em NY mostrava leve queda de 0,17%, com o
barril cotado a US$ 58,53. O euro era transacionado em queda para US$ 1,119 e
notes americanos de dez anos com taxa de juros no fechamento de sexta-feira (24 de
maio) de 2,32%. O ouro e a prata mostravam altas na Comex e commodities agrícolas
em alta na bolsa de Chicago.
No cenário local, a Fipe anunciou o IPC da terceira quadrissemana de maio em
+0,08%, de anterior em 0,15%. Bolsonaro falou sobre manifestações espontâneas e
ordeiras. Mercados miram nas manifestações, Medida Provisória 870 e reforma da
Previdência. A pesquisa semanal Focus veio praticamente idêntica à anterior, mas
mostrando queda do PIB na margem para 1,23% (de 1,24%) e relação dívida/PIB em

alta para 56,20%.
A FGV anunciou a confiança do setor de construção em queda de 1,8 ponto para 80,7
pontos em maio. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) de maio em alta
de 0,09%, de anterior em 0,49%. No mercado, expectativa que Bovespa possa seguir
em recuperação em dia de menor liquidez e baixo referencial de preços dos ativos,
dólar um pouco mais forte e juros em queda.
Bom dia e bons negócios.

*Economista-Chefe do banco digital modalmais
Fonte: https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado
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