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RESUMO: : No exterior, o cenário foi mais favorável para os
ativos de risco. As bolsas da Europa encerraram a sessão com
ganhos; e, nos EUA, as bolsas acompanham o movimento de
alta. Lá fora, o dólar ganha forças; e commodities também tem
dia positivo. Aqui, no Brasil, o Ibovespa reage a pesquisa do
Datafolha, e tem a 2ª alta consecutiva.
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Na Itália, Giovanni Tria, ministro da fazenda, anunciou
novas concessões do governo italiano sobre o déficit
orçamentário para 2019, após reação mais negativa dos
mercados com relação ao aumento de gastos do governo
pretendido pelo governo italiano. Agora, apesar do
aumento dos gastos para o ano que vem, foi anunciado
uma redução gradual para os 3 anos seguintes.
Nos Estado Unidos, a taxa dos títulos com vencimento em
10 anos teve alta de 7 p.p. no início desta tarde, e chega a
3,13% (maior nível desde julho de 2011). Esta alta reflete o
crescimento da economia americana e tudo indica que o
Fed deve manter sua estratégia de aumento da meta da
taxa de juros. Mais uma em 2018, mais 3 em 2019 e uma
última em 2020. Altas que o mercado já precifica.
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As pesquisas eleitorais fazem “preços” nos ativos de risco
doméstico. A bolsa reagiu à nova pesquisa do Datafolha,
que mostrou crescimento das intenções de voto para
Bolsonaro (PSL) no 1º turno e Fernando Haddad (PT) sem
grandes oscilações. É neste contexto que o Ibovespa
encerrou a sessão aos 83 mil pontos; e a percepção de risco
do país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 4,32%.
As ações de bancos e estatais seguem impulsionando os
ganhos do Ibovespa; Destaque para a alta de Petrobras,
Banco do Brasil e Eletrobras. Na outra ponta, empresas
altamente correlacionadas com o dólar (como Suzano, e
Fibria, por exemplo) tiveram quedas expressivas.

FIQUE DE OLHO
• Nesta 4ª (3.out), o Ibope revela novo levantamento com
intenção de voto para presidente; na 5ª (4.out), será a vez do
Datafolha. No sábado (6.out), as duas empresas abrem suas
últimas pesquisas antes do 1º turno das eleições.
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BOLSAS GLOBAIS
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