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Boletim Diário

Preços nominais de imóveis residenciais recuaram em 2017, segundo a FipeZap
Os preços nominais de venda de imóveis residenciais ficaram estáveis na passagem de novembro para
dezembro, considerando 20 municípios brasileiros, conforme pesquisa divulgada ontem pela Fipe em
parceria com a empresa de busca de imóveis Zap. No acumulado de 2017, os preços nominais recuaram
0,5% com queda em 13 das 20 cidades pesquisadas, com destaque para o Rio de Janeiro - RJ (-4,5%), Niterói
- RJ (-3,4%), Fortaleza - CE (-3,4%) e Distrito Federal (-2,7%). Por outro lado, entre as cidades que
apresentaram aumento de preço no período, destacam-se Belo Horizonte - MG (4,8%), Florianópolis - SC
(4,3%) e São Paulo - SP (1,4%). Para 2018, esperamos alguma recuperação dos preços, diante da reversão
gradual do mercado de trabalho, redução das taxas de juros e diminuição dos estoques de imóveis novos
pelas incorporadoras.

Inflação

BC: recuo dos preços de commodities agrícolas explicou queda do IC-Br em dezembro
O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, recuou 0,9% em dezembro, revertendo
parcialmente a alta de 5,3% do mês anterior, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central.
O movimento foi explicado pela queda dos preços das commodities agrícolas, que recuaram 1,7%. Por outro
lado, tanto as commodities energéticas como as metálicas registraram alta de 0,5%. Com isso, o IC-Br
acumulou queda de 0,4% em 2017, contribuindo para a inflação baixa no último ano. Acreditamos que o
cenário para a inflação deve continuar favorável ao longo de 2018, em linha com nossa projeção de alta de
3,9% do IPCA no final do ano.

Setor Externo

BC: fluxo cambial registrou déficit de US$ 9,3 bilhões em dezembro e encerrou 2017 com superávit de US$
0,6 bilhão
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 9,3 bilhões em dezembro, refletindo o saldo negativo da
conta financeira. No fechado do ano, o fluxo cambial foi superavitário em US$ 0,6 bilhão. Em 2017, as
contas comercial e financeira caminharam em sentidos opostos. A conta comercial registrou entradas
líquidas de US$ 52,9 bilhões, resultante de câmbio contratado para exportações de US$ 195,6 bilhões,
superior aos US$ 142,7 bilhões destinados às importações. A conta financeira, por sua vez, registrou saídas
líquidas de US$ 52,3 bilhões. Para tanto, as compras somaram US$ 482,7 bilhões, inferiores às vendas de
US$ 535,0 bilhões.

Destaques do dia

o Preços nominais de imóveis residenciais recuaram em 2017, segundo a FipeZap

o Recuo dos preços de commodities agrícolas explicou queda do IC-Br em dezembro

o Fluxo cambial encerrou 2017 com superávit de US$ 0,6 bilhão

o Ata do FOMC voltou a mostrar preocupação com a inflação permanentemente baixa, mas revelou
dissenso entre os membros quanto ao ritmo de ajuste de juros

o Índice PMI global subiu em dezembro, com alta dos indicadores de países desenvolvidos e emergentes



2

Boletim Diário

Internacional

EUA: ata do FOMC voltou a mostrar preocupação com a inflação baixa mas revelou dissenso entre os
membros quanto ao ritmo de ajuste dos juros
A ata da última reunião do FOMC, divulgada ontem, não mudou nossa expectativa de gradualismo no ajuste
de juros ao longo de 2018. Continuamos acreditando que o Fed deverá realizar mais quatro altas ao longo
deste ano (uma por trimestre), levando a taxa do atual intervalo de 1,25% e 1,50% para o intervalo de
2,25% e 2,50%. Entretanto, o documento mostrou dissenso dos membros do FOMC em relação ao atual
ritmo de ajuste de juros, sugerindo que caso a atividade econômica continue crescendo acima do potencial,
em resposta aos estímulos fiscais aprovados pelo Congresso, o ritmo de alta poderá ser mais intenso do que
a mediana das projeções sugeriria (duas altas). Por outro lado, caso a inflação corrente permaneça abaixo
da meta pelo restante do ano, o ritmo de altas será menor do que o sugerido pela mediana das expectativas
dos membros do FOMC. Por fim, o comitê voltou a dar destaque para o recente comportamento da inflação,
com menor sensibilidade dos preços à recuperação do desemprego. Diante desse cenário, na nossa
interpretação da ata, o FOMC deve manter a estratégia bastante gradual de normalização dos juros,
monitorando o comportamento da inflação e os impactos dos estímulos fiscais sobre a atividade. Sendo
assim, mantemos a nossa expectativa de quatro altas ao longo de 2018.

Índice PMI global subiu em dezembro, com alta dos indicadores de países desenvolvidos e emergentes
O índice de atividade da indústria mundial (PMI global) subiu de 54,9 para 55,4 pontos entre novembro e
dezembro, conforme calculado pelo Depec-Bradesco, com uma amostra que considera 36 países e a Área do
Euro. O resultado sugere uma aceleração do ritmo da atividade industrial no período, uma vez que valores
acima de 50 pontos indicam crescimento. A elevação do indicador foi explicada tanto pelo desempenho
positivo dos países emergentes como dos desenvolvidos. Entre os emergentes, vale destacar o resultado dos
indicadores da Índia (alta de 2,1 pontos), Brasil (0,8 ponto) e Rússia (0,5 ponto), enquanto o índice da China
teve ligeira queda de 0,2 ponto. Em relação aos países desenvolvidos, destaca-se a elevação do índice ISM
dos Estados Unidos (1,5 ponto), puxado principalmente pelo aumento da produção, de novos pedidos e
estoques, enquanto o índice de emprego teve ligeira redução. Tal ritmo de expansão sugere crescimento do
PIB mundial próximo de 4,9% no quarto trimestre de 2017, em termos dessazonalizados e anualizados. Para
o resultado final de 2017, esse resultado sugere um crescimento mundial em linha com nossa expectativa,
de 3,6%. Em relação a 2018, esperamos uma desaceleração no ritmo de crescimento mundial na margem
quando comparado ao último trimestre de 2017, condizente com nossa projeção de 3,8%.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão em alta, com destaque para a expansão de 3,3% em Tóquio. As bolsas europeias operam no campo
positivo, mesma direção apontada pelos índices futuros das bolsas americanas. No mercado de divisas, o
dólar perde valor ante as principais moedas com exceção do iene.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas em alta, com a expectativa de que os
estoques nos EUA tenham recuado na última semana, como indicado pelo API. As principais commodities
agrícolas são negociadas em queda, com exceção do milho e do algodão. Já os preços dos metais industriais
operam sem tendência única, com alta do preço do cobre e queda do alumínio.

Em dia com agenda doméstica fraca, o mercado deve focar no cenário externo.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil
IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 

transformação (nov)

10:00 Brasil Markit: Índice PMI do setor de serviços (dez)

11:15 EUA Geração de vagas de trabalho - pesquisa ADP (dez) 185 mil
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Indicadores do Mercado

03/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,00 0,00 -0,50 -6,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -4,23

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,12 -4,57

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,78 -0,03 -0,32 -4,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.297,38 12,23 43,99 228,74

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.401,89 20,67 61,44 225,30

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 157,16 -4,76 -13,65 -123,33

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 -0,72 -0,61 -0,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 77.995 0,13 7,93 26,18

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.238 0,12 8,01 26,82

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.713 0,64 2,68 20,16

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,11 0,48 1,64 6,97

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.765 0,00 -0,24 19,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.369 0,62 1,55 7,44

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,45 -0,02 0,09 0,00

Euro - US$/€ (**) 1,20 -0,4 1,0 15,5

Iene - ¥/US$ (**) 112,51 0,2 0,3 -4,5

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,5 0,3 10,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,35 -1,0 3,8 -8,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,50 0,2 -1,7 -6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,35 0,6 4,7 5,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,84 1,9 6,4 22,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.319 0,2 3,1 13,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 960 0,5 -3,5 -2,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 -0,1 2,4 -0,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 -0,1 1,1 -1,0
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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