
1

9 de janeiro de 2018

Boletim Diário

IGP-DI registrou deflação de 0,42% em 2017 refletindo a queda dos preços agrícolas
O IGP-DI acumulou queda de 0,42% em 2017, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. Esse
declínio foi puxado pela queda de 12,3% dos preços dos produtos agropecuários no atacado, enquanto os
produtos industriais registraram alta de 1,2%. Os preços ao consumidor, por sua vez, subiram 3,2% e o INCC
avançou 4,3%. Com relação especificamente aos dados de dezembro, o índice subiu 0,74%, em linha com a
nossa projeção de 0,76% e abaixo da mediana das expectativas do mercado, de 0,81%. O resultado do mês
foi impulsionado pela elevação dos preços dos produtos industriais no atacado, de 1,15%, e dos produtos
agrícolas de 0,81%. O IPC, por sua vez, subiu 0,36% no período, enquanto o INCC avançou 0,07%.

Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 513 milhões na primeira semana do ano
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 513 milhões na primeira semana de janeiro, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em
termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, esse resultado é equivalente a um
superávit de US$ 79,6 bilhões. No período, as exportações somaram US$ 3,0 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 2,4 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, houve crescimento de 9,1% dos embarques e de 10,2% das compras externas. A expansão das
exportações foi explicada pelo aumento nas vendas de produtos manufaturados (23,5%) e
semimanufaturados (1,7%), enquanto as vendas de básicos ficaram constantes. Em relação às importações,
cresceram os gastos principalmente com químicos orgânicos e inorgânicos e com veículos, automóveis e
partes, com taxas de variação de 71,1% e de 42,4%, nessa ordem.

Internacional

Alemanha: resultado da produção industrial de novembro surpreendeu positivamente
A produção industrial alemã avançou 3,4% na passagem de outubro para novembro, de acordo com os
dados divulgados hoje pela Destatis. O resultado surpreendeu positivamente o mercado, que esperava uma
alta menos intensa, de 1,8% na mesma base de comparação. O crescimento na produção em novembro
mais do que compensou a contração na produção nos meses de setembro e outubro, meses com menos
dias úteis por conta de feriados nacionais. A alta na produção industrial foi disseminada, porém o destaque
dentre as categorias de uso ficou por conta da expansão de 5,7% da produção de bens de capital. Já na
abertura setorial, vale destacar os desempenhos positivos das produções de veículos e de produtos
químicos, com altas de 11,3% e 5,2% respectivamente. Em suma, diante desse desempenho positivo da
produção industrial no final de 2017, temos um viés de alta para a nossa estimativa de crescimento do PIB
do quarto trimestre, de 0,6%.

Destaques do dia

o IGP-DI registrou deflação de 0,42% em 2017, refletindo a queda dos preços agrícolas

o Balança comercial registrou superávit de US$ 513 milhões na primeira semana do ano

o Resultado da produção industrial de novembro colocou um viés de alta para a nossa estimativa de PIB
alemão no quarto trimestre
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão em alta. As bolsas europeias operam no campo positivo, mesma direção indicada pelos índices
futuros das bolsas americanas. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas, com
exceção do iene, após o Banco do Japão ter comprado uma quantidade menor do que a usual de títulos de
longo-prazo.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas em alta, à espera do relatório mensal
da EIA, que traz estimativas para a produção norte-americana. As principais commodities agrícolas são
negociadas em queda, com exceção do milho. Já os preços dos metais industriais operam com tendência de
alta, com destaque para o zinco, que é negociado na maior cotação em dez anos.

Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio, com dados referentes
a novembro. Esperamos um crescimento de 0,4% das vendas no varejo restrito.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (nov) 0,5% (m/m) 0,4% (m/m)

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 27,75%

23:30 China Índice de preços ao consumidor (dez) 1,9% (a/a)

23:30 China Índice de preços ao produtor (dez) 4,8% (a/a)
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Indicadores do Mercado

08/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,00 0,00 0,00 -6,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -4,15

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 0,00 -4,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,81 0,02 -0,20 -4,10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.310,87 5,01 63,42 251,74

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.412,81 8,53 80,30 281,12

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 147,03 -1,33 -19,40 -111,60

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,23 -1,72 0,44

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 79.379 0,39 9,14 28,72

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.752 0,30 8,91 29,07

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.748 0,17 3,63 20,67

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267,59 0,24 2,28 9,19

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.715 0,00 3,96 21,90

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.409 0,52 3,63 8,09

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,48 0,00 0,10 0,06

Euro - US$/€ (**) 1,20 -0,5 1,6 13,6

Iene - ¥/US$ (**) 113,09 0,0 -0,3 -3,4

Libra - US$/£ (**) 1,36 0,0 1,3 10,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,23 0,2 1,6 -9,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,50 0,2 -1,8 -6,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,92 -0,5 7,9 -0,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,78 0,2 6,9 18,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.320 -0,1 6,0 12,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 958 -0,3 -3,2 -2,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347 -1,1 2,1 -3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,1 0,2 -1,5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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