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Crescimento das vendas do varejo em novembro reforçou expectativa de retomada gradual do consumo
As vendas reais do comércio varejista avançaram 0,7% na passagem de outubro para novembro, na série
com ajuste sazonal, conforme divulgado ontem pelo IBGE. O resultado ficou acima da mediana das
expectativas do mercado, de uma alta de 0,3%, e reverteu a queda anterior de 0,7%. Na comparação
interanual as vendas cresceram 5,9%, acima da alta de 2,6% da leitura anterior. Setorialmente, cinco dos
oito segmentos pesquisados registraram alta na margem, com destaque para as variações de 6,1% nas
vendas de móveis e eletrodomésticos e de 8,0% de outros artigos de uso pessoal e doméstico. O volume de
vendas do comércio varejista ampliado, que também considera os segmentos de veículos e materiais de
construção, teve um crescimento mais intenso, de 2,5% na margem, mais do que revertendo o recuo
anterior de 1,7% Para isso as vendas de material de construção e de veículos avançaram 2,3% e 1,5%,
respectivamente. O resultado das vendas do varejo reforça a nossa expectativa de uma gradual retomada
do consumo à frente, em linha com a nossa expectativa de crescimento do PIB deste ano de 2,8%.

Internacional

China: inflação de dezembro permaneceu favorável, diminuindo as pressões para controle do crédito
O índice de preços ao consumidor da China registrou alta de 1,8% em dezembro na comparação com o
mesmo mês do ano passado, pouco acima da variação observada em novembro (1,7%) e ligeiramente
abaixo da expectativa do mercado (1,9%). Essa ligeira aceleração decorreu em grande parte dos preços dos
alimentos, que passaram de uma queda de 1,1% em novembro para outra de 0,4%. Já o núcleo, que exclui
alimentos e energia, registrou elevação de 2,2%, similar à variação verificada em novembro (2,3%). O índice
de preços ao produtor, por sua vez, manteve a trajetória de desaceleração dos meses anteriores ao
apresentar alta interanual de 4,9% no último mês de 2017, praticamente em linha com a expectativa do
mercado (4,8%) e abaixo do registrado em novembro (5,8%). Porém, vale destacar que essa desaceleração
dos preços ao produtor refletiu a base de comparação mais forte de dezembro de 2016. Em suma, diante
desse cenário de inflação ao consumidor bem comportada e desaceleração dos preços no atacado o Banco
Central da China ganha tempo para continuar focado na sua política de controle de crédito apenas no setor
não bancário, sem ampliar tal controle para o sistema bancário.

EIA: aumento recente do preço do petróleo elevou a expectativa de oferta de petróleo nos EUA
A EIA (Administração de Informação de Energia dos EUA) aumentou sua estimativa de produção de petróleo
dos EUA no seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado ontem. A elevação recente do preço da
commodity deve estimular os produtores norte-americanos, o que elevou a projeção de oferta do país.
Atualmente, o órgão estima um aumento de 7,0% da oferta neste ano em relação ao nível do encerramento
de 2017 – 3 p.p. maior do que esperava no relatório de dezembro. Assim, os estoques mundiais devem
continuar se acumulando. Essa dinâmica de aumento de preço do petróleo, que eleva a perspectiva de
produção nos EUA, ao mesmo tempo tem garantido um certo ajustamento nas cotações. Em nossa leitura,
os fundamentos continuam sugerindo que o intervalo de equilíbrio para o petróleo é entre US$ 60 e US$ 65
por barril. Riscos geopolíticos envolvendo o Irã têm mantido os preços mais altos.

Destaques do dia

o Crescimento das vendas do varejo reforçou expectativa de retomada gradual do consumo

o Inflação de dezembro na China permaneceu favorável, diminuindo as pressões para controle do crédito

o Aumento recente do preço do petróleo elevou a expectativa de oferta de petróleo nos EUA

o Argentina reduziu os juros em proporção menor do que o esperado e alterou a meta de inflação
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Argentina: Banco Central reduziu os juros após a revisão das metas para inflação
O Banco Central argentino reduziu os juros de 28,75% para 28,00%, em reunião realizada ontem. O corte foi
menor do que o esperado, de 1,25 p.p. A decisão foi tomada após o governo ter anunciado uma revisão
para cima das metas de inflação, no final de dezembro. A meta para a variação dos preços deste ano passou
a ser de 15,0%, ante a meta anterior de um intervalo entre 8,0% e 12,0%. Para 2019, o objetivo passou a ser
uma inflação de 10,0%. Vale destacar que a expectativas do mercado para os preços deste ano permanecem
acima da nova meta, com alta de 17,4%. O comunicado da decisão ressaltou o recuo do núcleo da inflação
nos últimos meses e indicou que a autoridade monetária será cautelosa na condução de política monetária.
Acreditamos assim que novos cortes dependerão de uma evolução favorável do cenário de inflação.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. Os mercados asiáticos fecharam o
pregão em alta, com exceção da bolsa de Tóquio, que recuou 0,3%. As bolsas europeias operam com
resultados divergentes, enquanto os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas devem iniciar o
dia em queda. No mercado de divisas, o iene apreciou, refletindo a redução do volume de compras de
títulos de longo prazo pelo Banco do Japão.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas em alta, com a expectativa de que os
estoques dos Estados Unidos tenham recuado na última semana. As principais commodities agrícolas são
negociadas sem tendência definida, com alta do café e açúcar e queda do milho e soja. Já os preços dos
metais industriais operam em alta.

Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação do IPCA de dezembro, para o qual esperamos alta de
0,25%. Essa expectativa, se confirmada, levará o indicador a uma alta de 2,75% em 2017, abaixo do piso da
meta.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA (dez) 0,33% (m/m) 0,25% (m/m)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil CNI: Indicador de Custos Industriais (3º tri.)
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Indicadores do Mercado

09/01/18
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 -4,12

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,81 0,00 -0,20 -4,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,00 0,02 -0,29 -3,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.316,55 5,68 69,10 259,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.428,83 16,02 96,32 297,14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 146,09 -0,94 -20,34 -113,04

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 0,38 -1,35 1,55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78.864 -0,65 8,43 27,82

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.555 -0,60 8,25 28,21

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.751 0,13 3,76 21,26

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 268,87 0,48 2,77 10,34

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.850 0,57 4,55 22,59

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.414 0,13 3,77 7,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,55 0,07 0,18 0,19

Euro - US$/€ (**) 1,19 -0,3 1,4 12,9

Iene - ¥/US$ (**) 112,65 -0,4 -0,7 -2,9

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,2 1,1 11,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,24 0,1 1,6 -10,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,53 0,5 -1,4 -5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,16 1,2 9,1 3,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 68,82 1,5 8,5 25,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.314 -0,5 5,5 10,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 956 -0,3 -3,4 -4,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 0,5 2,6 -3,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,2 0,0 -1,6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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