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BC: quedas de preços de commodities agrícolas e metálicas influenciaram movimento baixista do IC-Br
em março
O IC-Br (Índice de Commodities - Brasil), indicador que mensura o preço das commodities em reais, recuou
1,6% em março, revertendo a alta de 0,3% do mês anterior, de acordo com dados divulgados ontem pelo
Banco Central. A queda foi concentrada nas commodities agrícolas e metálicas, cujas cotações cederam
2,2% e 3,3%, respectivamente. Por outro lado, as commodities energéticas registraram alta de 2,1%. Com
isso, o IC-Br acumulou queda de 0,3% em 2018, contribuindo para a inflação bem comportada no início
deste ano. Vale mencionar que parte das oscilações recentes está mais atrelada ao debate sobre o impacto
das medidas protecionistas do que ao cenário estrutural das principais commodities, com estoques em
níveis confortáveis, no caso da soja e do trigo, e forte aumento da produção norte-americana, no caso do
petróleo. Acreditamos que o cenário para a inflação deve continuar favorável ao longo dos próximos meses,
em linha com nossa projeção de alta de 3,5% do IPCA em 2018.

Atividade

CNI: confiança do consumidor recuou em março, mantendo-se abaixo da média histórica
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC), divulgado ontem pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) recuou pela segunda vez consecutiva (-0,8%) entre fevereiro e março, para 101,9 pontos.
Esse resultado, construído a partir de uma amostra com 2000 entrevistados em 126 municípios, é 5,6%
inferior à média histórica, de 108 pontos. Na comparação interanual, o índice é praticamente o mesmo,
registrando leve recuo de 0,1% na comparação com março de 2017. O movimento de recuo no mês passado
é corroborado principalmente pelos indicadores ligados às expectativas. As percepções dos consumidores
se tornaram mais pessimistas com relação à evolução futura dos preços, emprego e renda, apresentando
quedas de 2,7%, 2,6% e 2,9%, respectivamente. Um dos destaques da divulgação da CNI ficou por conta da
melhor percepção em relação às condições financeiras dos consumidores, registrando crescimento de 0,6%
na comparação com fevereiro. De um modo geral, as percepções mais pessimistas do consumidor refletem
um movimento mais gradual do consumo das famílias e para atividade econômica, no primeiro trimestre de
2018.

Setor Externo

BC: fluxo cambial encerrou março com déficit de US$ 3,9 bilhões, refletindo o saldo negativo da conta
financeira
Apesar do saldo positivo de US$ 689 milhões na quinta semana do mês, o fluxo cambial registrou déficit de
US$ 3,9 bilhões em março, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial
e financeira caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo negativo do mês,
ao registrar saídas líquidas de US$ 10,5 bilhões. Para tanto, as compras somaram US$ 43,3 bilhões,
inferiores às vendas de US$ 53,7 bilhões. A conta comercial , por sua vez, apresentou superávit de US$ 6,5
bilhões, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 19,6 bilhões, superior aos US$ 13,0
bilhões destinados às importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 2,7
bilhões no ano.

Destaques do dia

o Recuo dos preços das commodities agrícolas e metálicas influenciou queda do IC-Br em março

o Confiança do consumidor recuou em março, mantendo-se abaixo da média histórica

o Fluxo cambial encerrou março com déficit de US$ 3,9 bilhões, refletindo o saldo negativo da conta
financeira

o ISM do setor de serviços dos Estados Unidos aponta para desaceleração da atividade econômica no
primeiro trimestre do ano

o Resultado final do PMI da Área do Euro de março aponta para uma moderação no primeiro trimestre
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Internacional

EUA: ISM do setor de serviços aponta para desaceleração da atividade econômica no primeiro trimestre
do ano
O ISM não-manufatureiro recuou de 59,5 pontos em fevereiro para 58,8 pontos em março, de acordo com
os dados divulgados ontem pelo Institute for Supply Management (ISM, na sigla em inglês). O resultado
surpreendeu negativamente o mercado, que esperava uma desaceleração mais branda (para 59,0 pontos).
Entre os componentes do indicador, destacam-se as quedas de 5,3 e de 2,2 pontos, respectivamente, de
novas encomendas e de atividades relacionadas ao negócio. Em sentido oposto, o emprego avançou 1,6
ponto, atingindo 56,6 pontos em março. Em linha com essa melhora no mercado de trabalho, a pesquisa de
geração de vagas de trabalho no setor privado (ADP) registrou a criação de 241 mil vagas em março, bem
acima do esperado pelo mercado (210 mil) e maior do que o nível de fevereiro (235 mil). Em suma, a
desaceleração da atividade do setor de serviços e a desaceleração do indicador de atividade industrial (ISM
da indústria, divulgado anteriormente) em março sugerem um crescimento da atividade econômica norte-
americana em ritmo mais lento do que o previsto inicialmente para o primeiro trimestre, porém com um
mercado de trabalho ainda aquecido.

Área do euro: resultado final do índice PMI de março aponta para uma moderação no primeiro trimestre
O resultado final do índice PMI da Área do Euro de março apontou leve revisão baixista de 0,1 p.p. em
relação à prévia. Assim, o indicador agregado passou de 57,1 para 55,2 pontos entre fevereiro e março. Para
tanto, o índice da indústria de transformação caiu de 58,6 para 56,6 pontos, enquanto o índice de serviços
mostrou queda menos acentuada, de 56,2 para 54,9 pontos no período. Com esses resultados e levando em
conta a sinalização vinda de outros indicadores de confiança, esperamos alguma moderação do ritmo de
crescimento da economia europeia no primeiro trimestre deste ano.

Tendências de Mercado

Após perdas disseminadas registradas nos pregões de ontem, em resposta ao anúncio da China de
retaliações às medidas tarifárias norte-americanas, os mercados acionários se recuperam nesta manhã,
enquanto os investidores avaliam os riscos potenciais dessas disputas comerciais. Na Ásia, a bolsa de Tóquio
avançou 1,5% no fechamento do pregão, enquanto os mercados de Shanghai e Hong Kong ficaram fechados
por conta de um feriado local. As principais bolsas europeias e os índices futuros das bolsas norte-
americanas acompanham os ganhos na Ásia.

Nesse cenário, o dólar se recupera ante o iene e as demais moedas dos países desenvolvidos. Ao longo do
dia, as moedas devem ser impactadas pelas expectativas em torno da divulgação dos dados do Payroll e do
discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ambos previstos para amanhã.

No mercado de commodities, o preço do ouro devolve parte dos ganhos de ontem. As cotações dos
principais metais industriais seguem em queda, com exceção do alumínio, enquanto os preços das principais
commodities agrícolas se recuperam. Por sua vez, os preços do petróleo apresentam ligeiro recuo, após
apresentar ganhos significativos refletindo a surpresa baixista com os dados de estoques dos Estados
Unidos.

No mercado doméstico de juros futuros, as taxas mais curtas devem reagir aos dados do setor
automobilístico referentes a março (que serão divulgados pela Anfavea) e ao noticiário doméstico. As taxas
mais longas, por sua vez, devem seguir a tendência internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

11:20 Brasil Anfavea: Produção e venda de veículos (mar)

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

04/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,34 0,02 -0,27 -3,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,25 0,01 -0,27 -3,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,12 0,03 -0,35 -2,49

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 0,00 -4,62 -5,22

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 0,00 -5,08 -5,21

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166,13 -0,02 6,63 -58,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,33 -0,34 2,37 7,68

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.360 -0,31 -1,63 28,27

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.752 -0,30 -1,61 28,14

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.645 1,16 -1,73 12,06

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 247,84 -0,53 0,17 -2,55

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.320 0,13 0,65 13,34

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.131 -0,18 -3,79 -2,84

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,80 0,03 -0,06 0,44

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,1 -0,3 15,0

Iene - ¥/US$ (**) 106,78 0,2 1,0 -3,6

Libra - US$/£ (**) 1,41 0,2 2,0 13,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,10 -0,7 -3,8 -3,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,31 0,3 -0,7 -8,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,34 -0,9 -1,8 6,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,02 -0,1 5,7 25,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.336 0,2 0,9 6,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.015 -2,2 -4,3 8,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 381 -1,9 1,0 5,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,3 -1,1 6,6

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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