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Surpresa positiva com as importações e exportações chinesas em novembro reforça percepção de
desaceleração moderada do crescimento no quarto trimestre do ano
Os dados de balança comercial chinesa de novembro surpreenderam positivamente, sendo que tanto as
exportações como as importações cresceram bem acima da mediana das expectativas do mercado. As
importações registraram alta interanual de 17,7% em novembro, ficando acima do esperado (13,0%) e da
expansão de 17,2% verificada em outubro. A aceleração do crescimento das importações refletiu a alta dos
preços de algumas commodities no período, como minério de ferro, petróleo e carvão, e a elevação do
volume importado das principais commodities. Já as exportações cresceram 12,3% em novembro na
comparação com o mesmo período do ano passado, ante expectativa do mercado de elevação de 5,3%, e
após crescimento de 6,9% observado em outubro. A aceleração das vendas externas foi disseminada entre
os principais destinos, mas concentrada entre os produtos de baixo valor agregado. Essa comportamento
positivo do comércio em novembro sugere uma aceleração do crescimento da atividade no mês, o que deve
compensar parte do fraco desempenho da leitura anterior, em linha com nosso cenário de desaceleração
moderada do crescimento no quarto trimestre do ano e com nossa expectativa de alta de 6,8% do PIB em
2017.

Atividade

Abrainc: lançamento e vendas de imóveis cresceram em setembro
Os lançamentos de imóveis residenciais somaram 9,7 mil unidades em setembro, resultado que representa
alta de 28,1% em relação ao mesmo mês de 2016 e aumento de 12,1% no acumulado de janeiro a
setembro, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).
No mesmo período, as vendas totalizaram 10,2 mil imóveis, o que corresponde a um avanço de 9,7% na
comparação interanual e um crescimento de 2,8% nos últimos 9 meses do ano. Já os distratos recuaram
16,9% ante o mesmo mês do ano passado e 23,2% no acumulado do ano. Para os próximos meses
acreditamos em continuidade de recuperação das vendas e lançamentos em função da retomada da
economia e do ajuste gradual dos estoques.

Internacional

Reino Unido: acordo com a União Europeia deve permitir que as negociações sobre o Brexit avancem para
a segunda fase
O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo na primeira fase das negociações do Brexit em
reunião nesta sexta-feira. Ficou estabelecido que o Reino Unido pagará uma compensação para o
orçamento da União Europeia, que deve ficar entre 40 e 60 bilhões de euros. Além disso, os cidadãos
europeus que moram no país terão direito à residência e os benefícios sociais permanecerão praticamente
inalterados. Também foi decidido que será evitada a definição de uma fronteira física entre a República da
Irlanda e a Irlanda do Norte e que se as próximas negociações não forem bem-sucedidas, será mantido um
total alinhamento com as regras da união aduaneira. O acordo será levado para uma reunião de líderes da
União Europeia, marcada para a próxima semana em Bruxelas, que deve decidir se as negociações podem
avançar para a segunda fase, que tratará das relações entre as duas partes após o Reino Unido sair do bloco.
Vale lembrar que as partes tem até março de 2019 para chegar a um acordo final.

Destaques do dia

o Surpresa positiva com as importações e exportações chinesas em novembro reforça percepção de
desaceleração moderada do crescimento no quarto trimestre do ano

o Lançamento e vendas de imóveis cresceram em setembro, informou a Abrainc

o Acordo do Reino Unido com a União Europeia deve permitir que as negociações sobre o Brexit avancem
para a segunda fase
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários encerram a semana em alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
positivo, com destaque para Tóquio, cujo índice subiu 1,4%. As bolsas europeias operam em alta, mesma
direção indicada pelos índices futuros das bolsas dos Estados Unidos. No mercado de divisas, o dólar aprecia
ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com exceção da libra, que se valoriza
após o Reino Unido e a União Europeia chegarem a um acordo na primeira fase das negociações do Brexit.
Além disso, o mercado de moedas deve reagir aos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que
serão divulgados nesta manhã.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam leve alta. Hoje serão conhecidos os dados
semanais sobre a perfuração de novos poços nos EUA. As commodities agrícolas são negociadas em alta,
com exceção do algodão, assim como os preços dos metais industriais.

No Brasil, o destaque será a divulgação do IPCA de novembro, para o qual estimamos uma alta de 0,35%,
mantendo o cenário benigno de inflação, com núcleos bem comportados. Além disso, serão conhecidos hoje
os dados regionais da produção industrial de outubro.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

9:00 Brasil IBGE: IPCA (nov) 0,35%  (m/m) 0,35%  (m/m)

9:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (out)

11:30 EUA Variação na folha de pagamentos (nov) 200 mil

11:30 EUA Taxa de desemprego (nov) 4,1%

13:00 EUA
Índice de confiança da Universidade de Michigan (dez) - 

preliminar
99,0 

23:30 China Índice de preços ao consumidor (nov) 1,8% (a/a)

23:30 China Índice de preços ao produtor (nov) 5,8 (a/a)
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Indicadores do Mercado

07/12/17
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 -4.75

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 -1.09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6.90 -0.03 -0.31 -5.02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.06 0.02 -0.23 -4.49

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,244.53 -13.88 -4.23 271.13

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,331.18 -3.53 -22.39 394.39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 162.78 0.73 -8.70 -139.48

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.29 1.79 0.62 -2.92

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72,487 -1.07 0.10 18.03

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29,948 -0.95 0.00 18.94

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,637 0.29 1.79 17.65

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259.99 0.06 -2.05 11.24

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,498 1.45 -1.92 21.63

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,272 -0.67 -4.15 1.55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.36 0.02 0.05 0.02

Euro - US$/€ (**) 1.18 -0.2 1.6 9.5

Iene - ¥/US$ (**) 113.09 0.7 -0.8 -0.6

Libra - US$/£ (**) 1.35 0.6 2.3 6.7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.97 0.5 -0.9 -6.7

Yuan - RMB/US$ (**) 6.62 0.1 -0.3 -3.7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184.47 -0.3 -7.4 -6.4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 62.20 1.6 -2.3 17.4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,250 -1.0 -2.0 6.4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 992 -1.1 0.6 -5.4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 339 -0.1 -2.6 -3.4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 -0.2 4.3 -1.5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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