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Mercado ajustou para baixo expectativas para a inflação e o PIB deste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado ajustou para baixo
suas expectativas de inflação e PIB para 2018. No caso das expectativas para o IPCA deste ano, a mediana
caiu de 3,54% para 3,53% e aumentou de 4,08% para 4,09% para 2019. Já a mediana das expectativas para
o crescimento do PIB deste ano passou de 2,84% para 2,80%, enquanto a de 2019 manteve-se em 3,00%. As
medianas das expectativas para a taxa Selic no final deste ano e do próximo se mantiveram em 6,25% e
8,00%, respectivamente. No que se refere ao câmbio, as expectativas ficaram estáveis em R$/US$ 3,30 para
o encerramento de 2018 e passaram de R$/US$ 3,40 para R$/US$ 3,39 no final de 2019.

Destaques da semana

Atenções no brasil estarão voltadas para o resultado do IPCA de março e para pesquisas de comércio e de
serviços de fevereiro, enquanto o foco internacional estará nos dados de inflação na China e nos EUA
A leitura de crescimento mais moderado da economia no primeiro trimestre (comparativamente ao
esperado inicialmente) e o comportamento benigno da inflação devem ser confirmados nesta semana. Para
o resultado do IPCA de março (nesta terça-feira), esperamos alta de 0,13%. Como nas últimas leituras, as
métricas de núcleo devem continuar com elevação ao redor de 3,00%, reforçando a inércia baixista para a
inflação prospectiva e dando suporte para a manutenção do plano de voo atual do Copom, de implementar
mais um corte de 0,25 p.p. da Selic em maio. Com dois anos seguidos de inflação abaixo do centro da meta e
os núcleos comportados, há conforto para que haja estabilidade dos juros nas reuniões subsequentes do
Comitê. Os resultados de fevereiro das vendas no varejo (Pesquisa Mensal de Comércio) e do volume de
serviços (Pesquisa Mensal de Serviços), na quinta e na sexta, respectivamente, devem reforçar que a
retomada da atividade está ocorrendo em todos os setores, mas em ritmo mais lento do que inicialmente
esperado. Nossa avaliação é a de que os dados apontarão para uma expansão do PIB do primeiro trimestre
de 0,3% na margem. Na agenda internacional, as atenções se voltam para os dados de inflação ao
consumidor na China (amanhã) e nos EUA (quarta-feira). Até agora, os anúncios de medidas protecionistas
não têm afetado os resultados da inflação desses países, o que pode começar a aparecer nos próximos
meses.

Inflação

FGV: aceleração dos preços agrícolas explicou o avanço do IGP-DI em março
O IGP-DI de março acelerou para 0,56%, ante a alta de 0,15% no mês anterior, conforme divulgado há
pouco pela FGV. Esse resultado ficou abaixo do esperado, por nós (0,69%) e pelo mercado (mediana das
expectativas de 0,66%). Acumulado em doze meses, o índice registrou alta de 0,76%. Considerando-se a
abertura, a aceleração pode ser explicada principalmente pelo avanço dos preços agrícolas, cujo índice
passou de uma alta de 0,59% para outra de 3,39%, refletindo novamente o movimento altista dos preços de
grãos. No sentido oposto, os preços industriais no atacado recuaram 0,09%, após ficarem praticamente
estáveis na leitura anterior. Por sua vez, o IPC manteve variação positiva de 0,17%, enquanto o INCC
acelerou de 0,13% para 0,24%. Apesar do avanço dos preços agrícolas no atacado, continuamos com um
cenário benigno para a inflação de alimentos, com repasse ao consumidor ainda contido.

Destaques do dia

o Mercado ajustou para baixo expectativas para a inflação e o PIB deste ano

o Atenções no brasil estarão voltadas para o resultado do IPCA de março e para pesquisas de comércio e de
serviços de fevereiro, enquanto o foco internacional estará nos dados de inflação na China e nos EUA

o Aceleração dos preços agrícolas explicou o avanço do IGP-DI em março, que ficou abaixo do esperado

o Geração de vagas nos EUA surpreendeu negativamente em março, mas mercado de trabalho continua
apertado
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Internacional

EUA: geração de vagas surpreendeu negativamente em março, mas mercado de trabalho continua
apertado
Os dados de março do mercado de trabalho norte-americano apontaram criação de 103 mil vagas de
emprego, menor resultado desde outubro de 2017, conforme divulgado na última sexta-feira. Esse
resultado ficou muito aquém da mediana das expectativas de mercado, de criação de 185 mil postos, e
também foi inferior ao verificado em fevereiro (326 mil). A redução no ritmo de contratação foi observada,
em diferentes graus, em todos os setores (exceto no mercado atacadista), e foi influenciada, em grande
medida, pelos setores de construção – que registrou 15 mil demissões líquidas, refletindo o frio mais intenso
no período – e de serviços – que passou de uma geração de 220 mil empregos em fevereiro, para 88 mil
postos em março. A taxa de desemprego, por outro lado, ficou estável pelo sexto mês consecutivo, em
4,1%. Já os salários mantiveram uma ligeira aceleração e registraram alta de 2,7%, na comparação
interanual. Apesar do dado mais fraco de março, o desempenho do mercado de trabalho nos últimos três
meses indica que o mesmo permanece aquecido e próximo do pleno emprego, sugerindo, para os próximos
meses, um menor ritmo de criação de vagas e maior pressão de salários. Esse quadro, se confirmado em
magnitude gradual, será compatível com nossa expectativa de mais três altas de juros por parte do Federal
Reserve em 2018.

Tendências de Mercado

As tensões comerciais entre EUA e China diminuíram após autoridades do governo norte-americano
adotarem um tom mais ameno e ressaltarem que as tarifas contra as importações chinesas não devem
entrar em vigor imediatamente, abrindo espaço para mais negociação entre os países. Com isso, os
mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo nesta manhã. Na Ásia, os mercados
acionários encerraram o pregão em alta, devolvendo parte da baixa do final da semana passada. As
principais bolsas europeias operam com ganhos, assim como os índices futuros das bolsas norte-americanas.

No mercado de divisas, o dólar aprecia ante as principais moedas. Destaque para a depreciação mais intensa
do rand sul-africano e do peso mexicano, que seguem a tendência da semana passada, enquanto a libra
esterlina e o euro permanecem próximos à estabilidade.

No mercado de commodities, as cotações dos principais produtos agrícolas seguem em alta, mas os
principais metais industriais seguem sem direção única, com destaque para a depreciação do ouro. Por
conta das tensões na Síria e uma possível diminuição da oferta de petróleo, os preços avançam nesta
manhã.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir às projeções contidas no relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central, enquanto as taxas mais longas devem seguir a tendência
internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

06/04/18
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) (*) 6,35 0,01 -0,21 -3,27

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,26 0,01 -0,21 -3,30

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,08 0,04 -0,31 -2,70

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,47 0,04 -0,12 -0,83

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,25 0,02 0,17 -0,09

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 163,47 -0,38 10,30 -60,80

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,37 0,71 4,92 7,17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.820 -0,46 -0,97 32,07

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.945 -0,41 -0,94 31,82

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.604 -2,19 -4,53 10,48

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,81 -0,34 1,13 -0,84

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.568 -0,36 0,70 15,97

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.131 0,00 -4,82 -4,57

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,77 -0,06 -0,11 0,43

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,3 -1,0 15,4

Iene - ¥/US$ (**) 106,93 -0,4 0,8 -3,5

Libra - US$/£ (**) 1,41 0,6 1,4 13,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,29 0,5 -2,4 -2,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,30 0,0 -0,1 -8,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,25 -1,6 -4,5 5,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,11 -1,8 2,0 22,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.332 0,6 -0,2 6,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.034 0,2 -2,9 9,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 389 -0,3 2,3 7,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,1 -0,8 5,9

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