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Resultado da produção de veículos em março sugere alta de 1,0% da produção industrial no período
A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 267,5 mil unidades em março, segundo
dados divulgados ontem pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O
resultado equivale a um ligeiro crescimento de 0,4% na margem, descontados os efeitos sazonais. Esse
resultado devolveu parte da queda de 4,3% observada em fevereiro e refletiu as variações positivas das
categorias de comerciais leves, ônibus e caminhões, com altas de 20,8%, 14,2% e 11,0%, nessa ordem.
Nesses dois últimos casos, as variações sugerem bom desempenho dos investimentos no final do trimestre.
Em sentido contrário, a produção de automóveis teve queda de 3,3%. Em relação à demanda, as vendas ao
mercado interno apresentaram expansão de 3,7% na margem, com destaque para a variação positiva de
automóveis. Por outro lado, as exportações caíram 2,6% em relação ao mês anterior, também excluídos os
efeitos sazonais. Assim, os estoques apresentaram queda de 7,8% na margem, mantendo-se em um
patamar confortável. Com esses dados e outros poucos indicadores coincidentes já reportados, esperamos
uma alta de 1,0% da atividade industrial na passagem de fevereiro para março, segundo apuração na
Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE).

Internacional

EUA: déficit comercial ficou acima do esperado em fevereiro, reforçando viés de crescimento no primeiro
trimestre menor do que o esperado inicialmente
O déficit comercial dos EUA atingiu US$ 57,6 bilhões em fevereiro, em termos anualizados, segundo dados
divulgados ontem pelo Bureau of Economic Analysis (BEA, na sigla em inglês). Esse resultado ficou acima da
estimativa do mercado, que esperava um déficit menor (US$ 56,8 bilhões) e acima também do saldo
negativo registrado em janeiro (de US$ 56,7 bilhões). Para esse resultado, as exportações somaram US$
204,4 bilhões no mês, US$ 3,5 bilhões acima do valor registrado em janeiro, ao passo que as importações
acumularam US$ 262,0 bilhões (US$ 4,4 bilhões acima do apurado na leitura anterior), em termos
anualizados. O crescimento do déficit em fevereiro refletiu a alta de US$ 300 milhões no déficit de bens e o
menor superávit na balança de serviços (US$ 600 milhões a menos). Um cenário de eventual crescimento do
déficit comercial norte-americano abre mais espaço para a retórica protecionista do governo local, além de
reforçar o viés de baixa nas estimativas do crescimento do PIB do primeiro trimestre, comparativamente ao
esperado no início do período. Cabe lembrar que o setor externo reduziu em mais de um ponto percentual
do crescimento no quarto trimestre de 2017.

Alemanha: frustração com desempenho da indústria em fevereiro reforçou expectativa de desaceleração
do PIB europeu no primeiro trimestre
A produção industrial da Alemanha mostrou queda de 1,6% na passagem de janeiro para fevereiro,
frustrando as expectativas do mercado, que apontavam para alta de 0,2%. Para tanto, destacam-se as
retrações de 2,2% e 2,0% dos segmentos de construção e manufatureiro, nessa mesma base de
comparação. Assim, esse resultado soma-se aos indicadores já referentes a março, indicando uma
moderação no ritmo de crescimento da economia alemã, bem como a europeia, nos primeiros três meses
deste ano.
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Tendências de Mercado

EUA e China seguem adotando medidas tarifárias e aumentando o tom em relação ao potencial de tarifas
que poderão ser adotadas. Com isso, os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo
nesta manhã. Na Ásia, os mercados acionários fecharam sem direção única: a bolsa de Tóquio recuou no
fechamento do pregão, enquanto o mercado de Hong Kong encerrou em alta e Shanghai permaneceu
fechada por conta de um feriado local. As principais bolsas europeias operam em baixa nesta manhã, assim
como os índices futuros das bolsas norte-americanas.

Nesse cenário e seguindo a tendência de ontem, o dólar perde valor ante as principais moedas. Exceção é
feita à libra esterlina, enquanto o euro e o iene permanecem estáveis. Ao longo do dia, as moedas devem
também ser impactadas pela divulgação dos dados de mercado de trabalho norte-americano e pelo discurso
do presidente do Fed, Jerome Powell.

No mercado de commodities, as cotações dos principais metais industriais seguem em queda, assim como o
preço das principais commodities agrícolas, com exceção do algodão. Em meio ao cenário de incertezas
comerciais e à espera dos dados semanais sobre perfuração de novos poços nos Estados Unidos, os preços
de petróleo apresentam recuo.

No mercado doméstico de juros futuros, as taxas mais curtas devem reagir ao noticiário doméstico. As taxas
mais longas, por sua vez, tendem a seguir a tendência internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:30 EUA Variação na folha de pagamentos (mar) 189 mil

09:30 EUA Taxa de desemprego (mar) 4,0%

Agenda do dia



3

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

05/04/18
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) (*) 6,33 -0,01 -0,23 -3,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,25 0,00 -0,22 -3,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,04 -0,08 -0,37 -2,60

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0,00 0,00 -4,60 -5,22

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 0,00 -5,07 -5,26

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 163,85 -2,29 6,28 -59,22

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,35 0,45 3,15 7,18

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.210 1,01 -0,95 31,55

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.089 0,97 -0,96 31,23

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.663 0,69 -2,14 13,17

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,67 2,35 1,62 -0,27

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.645 1,53 2,87 14,76

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.131 0,00 -3,86 -4,26

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,83 0,03 -0,05 0,50

Euro - US$/€ (**) 1,22 -0,3 -0,8 14,8

Iene - ¥/US$ (**) 107,39 0,6 1,1 -3,0

Libra - US$/£ (**) 1,40 -0,5 0,9 12,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,21 0,6 -3,1 -3,3

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,81 1,5 -2,9 7,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,33 0,5 4,3 25,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.324 -0,9 0,3 6,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.031 1,6 -3,3 9,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 390 2,2 3,0 6,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,1 -0,7 6,5

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