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Os mercados de ações dos EUA devem abrir em alta esta manhã após um término fraco ontem, conforme a
tensão comercial entre EUA e China diminui com a decisão do Departamento de Comércio dos EUA de permitir
que as empresas de telefonia e provedores de banda larga dos EUA trabalhem com a chinesa Huawei. Em seguida
ao anúncio, a Google afirmou que trabalharia com a gigante chinesa para manter seus aparelhos atualizados e
proteger os usuários. Os mercados veem a ação como pelo menos uma solução temporária para a guerra
comercial sino-americana, embora o fundador da Huawei tenha chamado o movimento de “subestimação de
nosso poder”. Os ganhos do mercado de ação foram limitados por alguns fracos relatórios de lucros de grandes
empresas, enquanto o mercado espera pelo dado de vendas de residências existentes nos EUA desta manhã. Os
analistas esperam um número de abril de 5,35 milhões, em comparação com 5,21 milhões em março e sólida
recuperação mensal após queda de 5% em março. Uma forte temporada de vendas de residências na primavera
deve ditar o tom do restante de 2019, graças a um aumento nos salários, preços mais acessíveis e taxas de
hipoteca mais razoáveis.
O ouro está perto de uma mínima de mais de duas semanas esta manhã, graças ao aumento do sentimento de
interesse pelo risco e dólar mais forte, que parece uma opção mais segura em relação ao ouro, ao yuan chinês e a
outras moedas e ativos estrangeiros. O mercado de câmbio espera pela divulgação da ata do Fed de 1º de maio, a
ser divulgada amanhã, tentando encontrar pistas sutis para potenciais movimentações na taxa de juros. O Fed
havia apontando previamente para dados econômicos sólidos nos EUA recentemente em vez de a guerra
comercial como o principal indicador de sua política monetária.
O petróleo continua a subir esta manhã, levando as commodities a ganhos na sessão também, voltando a
máximas de abril. A OPEP e seus aliados estão indicando que continuarão a implementar cortes de produção e
manter os estoques em baixa de maneira “gentil”, enquanto a continuação da tensão nos países do Oriente Médio
também dá suporte ao mercado. O cartel tem reunião marcada para 25-26 de junho em Viena para discutir sua
política de produção, embora algumas fontes indiquem que o encontro pode ser adiado para 3-4 de julho. A OPEP
continuará seu esforço de manter um suporte para os preços globais de petróleo. Os estoques de petróleo dos
EUA finalmente tiveram queda na semana passada após uma série de aumentos. O mercado dos EUA continua, de
maneira geral, bem suprido.
O complexo de grãos registra ganhos fortes esta manhã, após mais um relatório de progresso de safra
decepcionante ontem, com praticamente metade da safra de milho do país não plantada até 20/05 — ritmo mais
lento desde o início da série, com 47 milhões de acres a serem semeados. A semeadura de soja e de trigo de
primavera também não vai bem, e as indicações de emergência inicial são fracas, devido a condições frias e
úmidas. As previsões para o restante do mês não também mostram muita esperança. Pelo menos, os produtores
devem ter condições de rentabilidade melhor para o plantio tardio devido a este rally do milho a máximas de
quase um ano — e certamente têm pouco incentivo para mudar para a soja dentro da atual relação entre as duas
culturas. O complexo de trigo está liderando o rally esta manhã, após chuvas volumosas na madrugada (e um
clima bastante severo) nas Planícies sul dos EUA, enquanto a safra de primavera ao norte das Planícies sofre de
clima frio (com neve) e plantio lento também.
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