Abertura de 27/07/18
Investidores de mau humor com tecnológicas
Ontem foi dia de ajuste na Bovespa, que perdeu 1,01% aos 79.405 pontos do
índice, e queda de igual tamanho para o Nasdaq pela má performance das
ações de tecnologia, especialmente do Facebook. O Facebook perdeu ontem
US$ 119 bilhões de valor de mercado, na maior queda diária de uma ação
americana em NY. Investidores questionam queda de usuários nos EUA e
Europa e a gestão do controlador. Hoje o Twitter anunciou o resultado do
segundo trimestre com lucro de US$ 100,1 milhões e as ações perdiam 18%.
Certamente o comportamento do mercado na sessão de hoje será definido pela
leitura do PIB do segundo trimestre americano e performance das ações de
high tech. Donald Trump declarou que ficará bem feliz se a divulgação do PIB
vier com o dígito 4 na frente. Há previsão de que o PIB gire por um ou dois
trimestres na casa de 4% e a expectativa é que o segundo trimestre seja de
forte expansão.
Na Ásia, durante a madrugada, mercados fechando em alta, exceto Xangai,
Europa começando o dia com altas e acelerando. Mercado futuro americano no
campo positivo. No Brasil, seria bom que o índice retornasse para o patamar de
80.000 pontos, abrindo espaço para superação de 80.900, quando pegaria
melhor tração.
Na China, durante a madrugada, foi anunciado o lucro industrial do mês de
junho em desaceleração para 20%, vindo no mês anterior de 21,1%. O PBoC
(BC Chinês) sugeriu nova desvalorização da moeda yuan, na paridade contra o
dólar de 6,794. No Japão, os juros dos JGBs abriram em forte alta exigindo
interferência na compra pelo BoJ de títulos de 5 e 10 anos.
A União Europeia rejeitou plano do Reino Unido de coletar impostos, e esse
era ponto crucial. Na França, o PIB do segundo trimestre na leitura preliminar
mostrou expansão de 0,2%, de previsão que seria +0,3%. E a Rússia manteve
a política monetária estabilizada, com juros em 7,25%.

A Moody’s rebaixou a classificação de rico do Chile para A1, de anterior em
AA3, com a perspectiva saindo de negativa para estável. No mercado, o
petróleo WTI mostrava queda de 0,17%, com o barril cotado a US$ 69,49. O
euro era transacionado em leve queda para US$ 1,163 e notes americanos de
dez anos com taxa de juros de 2,98%, em alta. Ouro e prata negociados na
Comex com quedas e commodities agrícolas com comportamento misto.
No cenário doméstico, a FGV anunciou a confiança da indústria estável em
julho em 100,1 pontos e o ministro Guardia disse que o projeto do PIS/COFINS
está pronto, aguardando oportunidade para ser encaminhado ao Congresso.
Eduardo Paes é que se lançou candidato ao governo do Rio de Janeiro. A
Petrobras recorreu ao STF sobre multa trabalhista imposta no montante de R$
17 bilhões.
No mercado, os DIs devem começar o dia com leve queda de juros e o dólar
pode operar em alta seguindo exterior. A Bovespa pode ter dia positivo, mas
tudo vai ficar à espera da divulgação do PIB americano do segundo trimestre
que pode vir forte.
Bom dia e bons negócios.
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