
Petróleo cai por receio com procura na Índia e dados fracos do Japão  

 Os preços do petróleo recuaram de máximas de seis semanas na passada sexta-feira, à medida que 

operadores se desfizeram de posições após dados fracos de importação da commodity pelo Japão e 

num contexto com receios com a procura por combustíveis na Índia, onde os casos de covid-19 

dispararam, escreve a Reuters.  

Tanto a referência norte-americana quando o Brent, "benchmark" global, registaram as maiores 

quedas diárias em três semanas, mas ainda apuraram ganhos de cerca de 6% e 8%, respectivamente, 

no acumulado do mês.  

A demanda por combustíveis no mundo não possui direção comum --o consumo está em alta nos 

Estados Unidos e China, enquanto outros países retomam medidas de confinamento para conter o 

avanço da taxa de transmissão do coronavírus.  

O petróleo Brent fechou em queda de 1,31 dólar, ou 1,9%, a 67,25 dólares por barril, no último dia de 

negociações do vencimento junho, primeiro contrato. Já o petróleo dos Estados Unidos (WTI) recuou 

1,43 dólar, ou 2,2%, para 63,58 dólares o barril.  

O Brent acumulou um ganho de 1,7% na semana, enquanto o WTI subiu 2,3%.  

"É o final do mês, então houve alguma realização de lucros, mas acredito que os maiores problemas 

foram as notícias sobre Covid vindas da Índia", disse Phil Flynn, analista sénior do Price Futures Group 

em Chicago. "Essa incerteza colocou o mercado em alerta." 

 

Futuros americanos sobem em dia de liquidez comprometida  

Os futuros das acções americanas subiam esta segunda-feira (3), com volume levemente 

comprometido por conta de feriados no Reino Unido, na China e noutros mercados, escreve hoje a 

Reuters.  

Às 09:08, os futuros do Dow Jones, do S&P 500 e do Nasdaq 100 futuro subiam 0,65%, 0,55% e 0,32%, 

respectivamente.  

O calendário de dados do dia é relativamente leve, com a pesquisa de manufatura do ISM às 11h em 

destaque. O PMI do ISM atingiu uma alta de 36 anos de 64,7 em Março e analistas apontam que as 

acções normalmente tendem a ter um desempenho negativo quando o índice principal do ISM está 

acima de 60, porque isso desencadeia expectativas de uma política monetária mais restritiva.  

Uma das poucas acções a desviar-se da tendência positiva no pré-mercado foi a Tesla (SA:TSLA34) 

(NASDAQ:TSLA), depois que a publicação alemã Automobilwoche informou no fim de semana que a 

fábrica da companhia em construção em Berlim pode adiar a produção em massa por cerca de seis 

meses até ao final de Janeiro próximo, devido a atrasos na obtenção de licenças. A Tesla não 

confirmou as informações.  

Os futuros de commodities foram amplamente afectados, após dados da CFTC na sexta-feira 

mostrando grandes ganhos no posicionamento líquido de longo prazo em contratos agrícolas e metais 

em particular. Os futuros do ouro subiam 0,7% para US$ 1.780,15 a onça troy, enquanto os futuros do 

WTI subiam 0,35%, a US$ 63,81 o barril. 


