Abertura de Mercado – 28/01/2019
Vale determina mercado
Na sexta-feira, dia 25 de janeiro, foi feriado em São Paulo e a Bovespa não operou. Mas os
mercados no exterior tiveram boas altas. Entretanto, nenhum movimento tem valor diante da
tragédia de Brumadinho envolvendo a Vale. Os ADRs da minerador encerraram com queda de
8,0% e, hoje, no pré-mercado, mostrava nova queda, de cerca de 15%.
A Vale teve bloqueado pela justiça R$ 11 bilhões, e o Conselho de Administração suspendeu a
distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP). O bloqueio afeta a atividade no
curto prazo da companhia, mas o preço do minério de ferro na China subiu fortemente em
função do desastre. Assim, o dia no cenário local, será bastante afetado pelo reajuste de preço
das ações. Hoje, são 305 pessoas desaparecidas e 58 mortos. A Vale tem seguro de vida dos
funcionários com a Bradesco Seguros e tem autosseguro de US$ 300 milhões para danos
ambientais.
Outro tema do dia, o presidente Jair Bolsonaro sendo operado para reverter colostomia e
boletim médico deve sair até a hora do almoço. Na economia, tivemos o IPC da Fipe da
terceira quadrissemana de janeiro em alta de 0,43%, de anterior em 0,24%. O INCC de janeiro
subiu 0,40%, de anterior em 0,13%. A confiança do setor de construção mostrou estabilidade
em janeiro aos 85,4 pontos. A pesquisa semanal Focus do Bacen veio com poucas alterações
na semana e inflação em queda para 4,00% em 2019.
No mercado, dia de queda das principais bolsas asiáticas e na Europa mercado retroagindo
das mínimas do dia. O mesmo acontece com os índices futuros do mercado americano. A
China segue preocupando os investidores com o lucro empresarial caindo 1,9% pelo segundo
mês consecutivo em dezembro para US$ 100,9 bilhões, enquanto em novembro a queda foi de
1,8%. No ano, ainda sobe 10,3%.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reabriu o governo que estava paralisado por
mais de três semanas para renegociar com os Democratas. Entretanto, ainda acena com nova
paralisação e declaração de emergência nacional.
No mercado internacional, o petróleo mostrava queda de 1,90%, com o barril cotado a US$
52,67. O euro era transacionado em alta de 0,11% para US$ 1,142 e notes com taxa de juros
de 2,755. O ouro e a prata mostravam altas na Comex e commodities agrícolas com
comportamento misto na bolsa de Chicago.

Voltando ao cenário local, os DIs começando o dia com juros em alta para os vencimentos
mais líquidos e o dólar abrindo em alta de 0,30% e cotado a R$ 3,77. Na Bovespa, o índice
futuro começando com queda de 1,46%, afetado pelo comportamento negativo da Vale.
O dia ainda reserva muitos indicadores sendo anunciados e com capacidade de mexerem com
os mercados. De olho em Vale e Bradesco.
Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe da Modalmais
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