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Apesar dos efeitos negativos dos furacões Harvey e Irma, dados de atividade sugerem forte crescimento
da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre
Os dados de atividade divulgados nos últimos dias sugerem que a economia dos Estados Unidos apresentou
forte crescimento no terceiro trimestre, a despeito dos efeitos negativos dos furacões que atingiram o país
no final de agosto e começo de setembro. Diante disso elevamos nossa expectativa de crescimento do PIB
do terceiro trimestre de 1,9% para 2,3% na comparação com o trimestre anterior, em termos anualizados.
Nesse sentindo, ontem foi divulgado o índice ISM de serviços, que subiu 4,5 pontos na passagem de agosto
para setembro, atingindo 59,8 pontos, conforme dados divulgados ontem pelo Institute for Supply
Management (ISM). O resultado ficou muito acima da estimativa mediana dos analistas de mercado, que
esperavam alta de 0,2 ponto, e refletiu uma melhora espraiada dos componentes, com destaque para
entregas de fornecedores (aumento de 7,5 pontos) e novos pedidos (alta de 5,9 pontos). Em relação ao
indicador de emprego, houve melhora de 0,6 ponto. A alta desse componente vem em linha com o sugerido
pelo índice de emprego do ISM da indústria divulgado na última segunda-feira. No entanto, a pesquisa ADP
sinalizou uma desaceleração no ritmo de criação de empregos no setor privado, ao registrar saldo positivo
de 135 mil vagas em setembro, abaixo das 228 mil de agosto. Vale destacar que esse dado, assim como o
dos pedidos semanais de auxílio-desemprego, provavelmente refletem o efeito temporário dos furacões
Harvey e Irma. Assim, apesar de esperarmos um resultado fraco para os dados oficiais do mercado de
trabalho (payroll), que serão conhecidos nessa sexta-feira, entendemos que isso não deve alterar nossa
visão de um crescimento consistente da atividade econômica nos EUA.

Atividade

Markit: avanço do índice PMI em setembro reforça sinais de recuperação da economia
O índice PMI composto avançou 1,5 ponto na passagem de agosto para setembro e ficou acima de 50
pontos pela primeira vez desde abril deste ano, chegando a 51,1 pontos, de acordo com os dados divulgados
ontem pela Markit. A melhora do indicador foi impulsionada pela alta do componente de serviços, que foi
de 1,7 ponto, levando-o a 50,7 pontos. Já o índice PMI da indústria de transformação manteve o mesmo
nível do mês anterior (50,9 pontos). Esse resultado sugere que os sinais de recuperação da atividade
econômica doméstica têm se consolidado, lembrando que valores acima de 50 pontos indicam crescimento.

Inflação

BC: aceleração dos preços das commodities energéticas impulsionou o IC-Br em setembro
O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, subiu 1,1% em setembro, revertendo
parte da queda de 2,3% do mês anterior, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O
movimento foi explicado por uma variação positiva em todas as categorias, com destaque para as
commodities de energia, cujos preços passaram de uma alta de 3,1% para outra de 6,2%. No mesmo
sentido, os preços das commodities agrícolas apresentaram ligeira alta de 0,2%, ante queda de 4,8% no mês
anterior. Já o índice referente às metálicas avançou 1,7% nessa divulgação, após alta de 4,5% em agosto.
Apesar do movimento de ascensão no último mês, a evolução dos preços das commodities reforça o cenário
benigno para a inflação deste ano, com queda acumulada de 5,7% em 2017.

Destaques do dia

o Dados indicam forte crescimento da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre

o Avanço do índice PMI da Markit em setembro reforça os sinais de recuperação da economia

o Aceleração dos preços das commodities energéticas impulsionou o IC-Br em setembro

o Fluxo cambial de setembro registrou superávit de US$ 2,5 bilhões, refletindo o saldo positivo da conta
comercial
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Setor Externo

BC: fluxo cambial de setembro registrou superávit de US$ 2,5 bilhões, refletindo o saldo positivo da conta
comercial
O movimento de câmbio registrou entradas líquidas de US$ 2,5 bilhões em setembro, de acordo com os
dados divulgados ontem pelo Banco Central. No mês, a conta financeira manteve-se praticamente zerada,
ao apresentar déficit de US$ 64 milhões. Tal equilíbrio resultou de compras em nível semelhante às vendas,
de US$ 42,2 bilhões. A conta comercial, por sua vez, foi superavitária em US$ 2,6 bilhões. Para tanto, foram
contratados US$ 15,1 bilhões para exportações e US$ 12,5 bilhões para importações. Por fim, em relação à
última semana do mês, o saldo foi negativo em US$ 404 milhões. Com esse resultado, o fluxo cambial
acumula saldo positivo de US$ 6,7 bilhões no ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quinta-feira. Na Ásia, o índice da bolsa de
Tóquio encerrou o pregão praticamente estável, enquanto os mercados de Hong Kong e Shanghai
permaneceram fechados por conta do feriado local. As bolsas europeias operam sem direção única,
enquanto os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos seguem próximos à estabilidade. No mercado de
divisas, o dólar perde valor ante a libra e apresenta leve apreciação em relação ao iene e ao euro, à espera
da divulgação da ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e dos discursos dos
dirigentes do Federal Reserve ao longo do dia.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo se recuperam, após recuo dos estoques do produto
nos Estados Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas sobem, com exceção do trigo,
enquanto os preços dos metais industriais apresentam movimentos distintos, com queda do preço do níquel
e alta do cobre.

Na agenda doméstica, serão divulgados os dados de produção de veículos da Anfavea e os indicadores de
atividade do Serasa.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

- Brasil Anfavea: Produção e venda de veículos (set)

- Brasil Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio (set)

11:00 EUA Encomendas de bens duráveis (ago) - final
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Indicadores do Mercado

04/10/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8.25 0.00 -1.00 -6.00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.18 0.01 -0.67 -5.24

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.47 -0.01 -0.29 -4.70

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.31 0.02 -0.50 -4.26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,281.63 0.42 47.90 284.10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,453.12 8.56 95.10 348.14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 186.90 -5.95 -5.86 -81.53

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.13 -0.28 -0.14 -3.78

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76,591 -0.22 6.19 29.07

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,726 -0.18 5.94 29.11

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,538 0.12 2.47 18.01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262.10 -0.21 4.15 13.18

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20,627 0.06 5.73 23.25

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,349 0.00 -0.91 11.46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.32 0.00 0.16 0.64

Euro - US$/€ (**) 1.18 0.1 -1.2 5.0

Iene - ¥/US$ (**) 112.76 -0.1 2.8 9.6

Libra - US$/£ (**) 1.32 0.1 2.5 4.1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.27 0.3 2.2 -5.5

Yuan - RMB/US$ (**) 6.65 0.0 1.9 -0.3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181.29 0.4 0.3 -6.0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55.80 -0.4 6.6 9.7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,274 0.2 -4.0 0.6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 958 0.3 1.7 -0.5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 -0.4 2.4 0.0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 -0.7 -2.9 -9.2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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