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Expectativas do mercado para as principais variáveis econômicas ficaram praticamente inalteradas na
última semana
As estimativas para as principais variáveis permaneceram praticamente estáveis, segundo projeções
coletadas até o dia 5 de janeiro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das
expectativas para o crescimento do PIB em 2017 subiu de 1,00% para 1,01% enquanto a de 2018 passou de
2,70% para 2,69%. As medianas das expectativas para o IPCA também registraram uma pequena oscilação; a
de 2017 passou de 2,78% para 2,79% e a de 2018 de 3,96% para 3,95%. Do mesmo modo, para o final deste
ano, a mediana das projeções da taxa Selic permaneceu em 6,75% e a da taxa de câmbio ficou em R$/US$
3,34.

Destaques da Semana

Semana contará com dados de inflação e de atividade
Dados de vendas no varejo, atividade no setor de serviços e IPCA serão os destaques da agenda doméstica
nesta semana. Os resultados da atividade econômica de novembro devem indicar o ritmo do crescimento da
economia no quarto trimestre de 2017. O IPCA de dezembro, a ser conhecido na quarta-feira, deve
confirmar o resultado do ano abaixo do piso da meta de inflação, com alta de apenas 0,23% no mês,
acumulando variação anual de 2,7%. O resultado continuará sendo beneficiado por núcleos bem
comportados.
Os dados de inflação também serão os destaques no ambiente global. Nos EUA e na China, os indicadores
de CPI de dezembro devem confirmar o cenário de inflação baixa, especialmente no que tange aos núcleos.
O PPI chinês, por sua vez, deve vir um pouco mais pressionado, em linha com a recuperação dos preços do
petróleo e do minério de ferro. Ainda conheceremos a produção industrial de novembro da Área do Euro,
setor que está aquecido na região.

Atividade

IBGE: crescimento da produção industrial em novembro reforça a perspectiva favorável para o setor
A produção industrial cresceu 0,2% entre outubro e novembro, descontados os efeitos sazonais, segundo os
dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM). O resultado superou a mediana das expectativas, de uma queda
de 0,1%. Na abertura por categorias de uso, o crescimento na margem foi explicado pela expansão de 1,4%
da produção de bens intermediários. Já a produção de bens de consumo recuou 0,7%, enquanto a de bens
de capital permaneceu estável. Na comparação interanual, a atividade industrial subiu 4,7%, acumulando
alta de 2,2% em 12 meses. Esse resultado é consistente com nosso cenário de melhora gradual da produção
industrial, impulsionada pela retomada do consumo das famílias e pela redução da taxa de juros.

Destaques do dia

o Expectativas do mercado ficaram praticamente inalteradas na última semana

o Semana trará divulgações de dados de inflação e de atividade

o Crescimento da produção industrial em novembro reforça a perspectiva favorável para o setor

o Produção de veículos encerrou 2017 com crescimento de 25,2%, impulsionada por exportações e vendas
no mercado interno

o Apesar da surpresa negativa com a geração de empregos em dezembro, cenário de forte crescimento
econômico sem pressões salariais nos EUA está mantido
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Anfavea: produção de veículos encerrou 2017 com crescimento de 25,2%, impulsionada por exportações
e vendas no mercado interno
A produção total de veículos, excluindo máquinas agrícolas, somou 2,7 milhões de unidades no ano passado,
segundo os dados divulgados na última sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). O resultado representou um aumento de 25,2% em relação a 2016 e foi
impulsionado pela expansão das produções de veículos leves (crescimento de 25,0%) e de pesados (alta de
30,8%). No mesmo sentido, as exportações e as vendas ao mercado interno apresentaram taxas de variação
de 46,5% e de 9,2%, respectivamente, ante 2016, também excetuado máquinas agrícolas. A expansão das
vendas externas foi impulsionada pelo avanço das vendas de leves (alta de 48,2%) e de pesados (expansão
de 19,5%). Em dezembro, especificamente, a produção de veículos, excluindo máquinas agrícolas, totalizou
213.707 unidades. Esse resultado representa um ligeiro avanço de 0,7% em relação a novembro na série
livre de efeitos sazonais. Em sentido oposto, as vendas ao mercado interno caíram 1,3%, na mesma base de
comparação. O crescimento da produção de automóveis em conjunto com os demais indicadores já
conhecidos indicam um forte crescimento da produção industrial em dezembro, entre 1,5% e 2,0% na
margem.

Internacional

EUA: surpresa negativa com a geração de empregos em dezembro não altera cenário de forte crescimento
econômico sem pressões salariais
Os dados de dezembro do mercado de trabalho norte-americano apontaram criação de 148 mil vagas de
emprego, conforme divulgado na última sexta-feira, abaixo da mediana das expectativas do mercado, de
criação de 190 mil vagas no mês e abaixo também da criação de vagas de novembro 252 mil. Essa
desaceleração na geração de emprego vem em linha com o sugerido pelos indicadores antecedentes
divulgados ao longo da semana passada (ISM de manufaturas e os dados de pedidos de auxílio
desemprego). Setorialmente, vale destacar a menor criação de vagas do setor de serviços, que desacelerou
para 93 mil, ante as 189 mil geradas em novembro, ao passo que a criação de vagas nos setores de
manufaturas e construção ficou praticamente estável. A taxa de desemprego se manteve em 4,1% no
período, sinalizando ainda que o mercado de trabalho permanece aquecido e próximo do pleno emprego.
Por outro lado, os salários continuam bem comportados, registrando alta de 2,5% na comparação
interanual, o que implica baixas pressões inflacionárias. Com isso, reforçamos a nossa expectativa de
normalização gradual da política monetária nos EUA, com quatro altas ao longo de 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários iniciam a semana com tendência de alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão em
elevação. As bolsas europeias operam no campo positivo, mesma direção apontada pelos índices futuros
das bolsas norte-americanas. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas, após
comentários de um dos membros do FED, que ressaltou o bom desempenho da economia e que apontou
que três altas de juros em 2018 fazem sentido.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas próximas à estabilidade. As principais
commodities agrícolas são negociadas em baixa, com exceção do algodão. Já os preços dos metais
industriais operam com tendência única com alta, revertendo as perdas da última semana.

Na agenda doméstica, temos a divulgação dos dados semanais da balança comercial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)
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Indicadores do Mercado

05/01/18
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 -4,14

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,06 -4,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,80 0,03 -0,25 -4,09

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.305,85 0,09 46,57 236,13

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.404,27 -8,62 61,15 276,16

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 148,37 -5,08 -18,59 -117,65

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 -0,05 -0,42 0,95

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 79.071 0,54 8,99 27,39

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.656 0,52 9,00 27,83

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.743 0,70 4,32 20,90

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 266,94 0,92 2,59 8,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.715 0,89 4,83 21,48

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.392 0,18 2,67 7,15

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,48 0,02 0,13 0,13

Euro - US$/€ (**) 1,20 -0,3 1,7 13,4

Iene - ¥/US$ (**) 113,05 0,3 0,4 -2,0

Libra - US$/£ (**) 1,36 0,1 1,0 9,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,18 -0,6 2,2 -10,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,49 -0,1 -2,0 -5,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,45 -1,9 6,0 -0,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,62 -0,7 7,6 18,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.322 0,1 4,8 11,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 962 0,2 -4,7 -4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 0,1 3,4 -2,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,2 -0,7 -0,9
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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