Semana segue tensa
A nova semana começa sob tensão, apesar de agenda leve no Congresso
Nacional, principalmente na Comissão Especial da reforma da Previdência.
Leveza em função do feriado desta quarta-feira, dia do Trabalhador. Mas
certamente teremos muitos ruídos sendo produzidos.
Aparentemente, Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara Rodrigo Maia
chegaram a bom entendimento em encontro, e a paz pode voltar a reinar. Maia
declarou que as críticas aos filhos do presidente foram retiradas do contexto
pela imprensa. Bolsonaro esteve reunido com seus filhos no último domingo,
dia 28 de abril, por conta do aniversário de Eduardo Bolsonaro.
O risco, aparentemente, está nas manifestações conjuntas de centrais sindicais
programadas para as comemorações de 1º de maio e ainda o estresse com
possíveis manifestações de caminhoneiros sobre aumentos do diesel.
No exterior, na zona do euro, a confiança do consumidor de abril caiu para -7,9
pontos e o índice de sentimento econômico de abril cedeu para 104,0 pontos,
de anterior em 105,6 pontos. Tudo dentro da desaceleração prevista para a
região. Na Espanha, o partido socialista PSOE de Pedro Sanchez foi vencedor
nas eleições havidas, mas o partido de ultradireita conseguiu fazer 24
deputados, situação que não acontecia desde 1975.
Nos EUA, Donald Trump defendeu sua política comercial. O secretário do
Tesouro, Steven Mnuchin, indicou que as negociações com a China estão nas
rodadas finais e existe a expectativa de visita de Xi Jinping aos EUA em junho.
No mercado, o petróleo tinha queda de 0,36%, com o WTI negociado em NY a
US$ 63,07, depois de preços de Trump sobre a OPEP para baixar. O euro era
transacionado em alta para US$ 1,115 e notes americanos de dez anos com
taxa de juros de 2,50, em alta. O ouro e a prata tinham quedas na Comex e
commodities agrícolas com viés positivo.
Voltando ao cenário local, a safra de balanços do primeiro trimestre deve
mexer pontualmente com ações importantes, mas temos que considerar que
nos EUA a safra está boa. Hoje teremos a divulgação de Alphabet,
controladora do Google.
O Bacen anunciou que vai realizar operações compromissadas diariamente,
em montante da ordem de R$ 3,0 bilhões, para aperfeiçoar a liquidez do
sistema e ofertar lastro. O mesmo Bacen anunciou dados da nova pesquisa
Focus semanal, sem grandes alterações. Citamos a produção industrial de
2019 expandindo para 2,00%, de anterior em 1,70%. Dólar e inflação pelo
IPCA mantidas em respectivamente R$ 3,75 e 4,01%.

No mercado, a taxa de juros dos DIs começando o dia em leve quedas e o
dólar negociado em queda de 0,07% e cotado a R$ 3,928. Na Bovespa, dia
começando com leve alta do índice futuro de 0,15%.
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