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Mercado revisou para cima expectativas de crescimento do PIB e para baixo as de inflação e de juros
O mercado revisou para cima suas projeções para o crescimento do PIB e para baixo a mediana das
expectativas em relação à inflação, segundo estimativas coletadas até o dia 8 de setembro e divulgadas há
pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das projeções para o crescimento passou de 0,50%
para 0,60% neste ano e de 2,00% para 2,10% no ano que vem. As expectativas para o IPCA de 2017 foram
ajustadas para baixo, de uma alta de 3,38% para outra de 3,14%, e de 4,18% para 4,15% em 2018. Já a
mediana da taxa Selic caiu de 7,25% para 7,0% no final de 2017 e de 7,50% para 7,25% no final de 2018. Por
fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio permaneceu em R$/US$ 3,20 para o final deste ano e
em R$/US$ 3,35 para o final de 2018.

Destaques da Semana

Dados de atividade devem continuar no campo positivo no Brasil e no exterior
Nesta semana, os destaques serão os dados de atividade de julho e a possibilidade de votação da reforma
política na Câmara. Esperamos que as vendas no varejo e os dados de serviços que serão divulgados devem
manter um ritmo positivo de crescimento, ainda impulsionados pelos saques do FGTS. Na mesma direção, o
indicador de PIB mensal do Banco Central deve apresentar novo crescimento, refletindo os dados melhores
de atividade do período.
Na agenda internacional, os indicadores devem continuar apontando para crescimento forte e espalhado,
com inflação comportada. Serão conhecidos os indicadores de vendas no varejo e produção industrial da
China e dos Estados Unidos, bem como os índices de inflação ao consumidor de agosto (Estados Unidos e
Reino Unido). Por fim, ainda teremos a decisão do BoE, que não deverá trazer novidades diante do impasse
de piora do quadro de inflação e atividade moderada.

Atividade

ABCR: queda do fluxo de veículos em estradas pedagiadas indica ligeira retração da produção industrial
entre julho e agosto
O fluxo total de veículos em estradas pedagiadas caiu 1,5% na passagem de julho para agosto, na série
dessazonalizada, conforme divulgado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) na
última sexta-feira. Esse desemprenho negativo foi impulsionado por veículos leves, cujo fluxo caiu 1,8% na
margem, ao passo que o de veículos pesados registrou leve recuo de 0,3% no mesmo período. Na
comparação interanual, o fluxo total subiu 2,4%, sendo resultado da alta de 1,5% de leves e de 5,1% de
pesados. Esse resultado, em conjunto com os demais indicadores já conhecidos, indica uma ligeira queda da
produção industrial entre julho e agosto.

Destaques do dia

o Mercado revisou para cima expectativas de crescimento do PIB e para baixo as de inflação e de juros.

o Dados de atividade serão os destaques da semana e devem continuar no campo positivo no Brasil e no
exterior.

o Queda do fluxo de veículos em estradas pedagiadas reforça nossa expectativa de ligeira retração da
produção industrial entre julho e agosto.

o Inflação chinesa ao consumidor e ao produtor subiu refletindo a aceleração nos preços dos alimentos e
das commodities metálicas.
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Internacional

China: alta de alimentos e das commodities metálicas explicam a aceleração da inflação ao consumidor e
ao produtor em agosto
O índice de preços ao consumidor da China registrou alta de 1,8% em agosto na comparação com o mesmo
mês do ano passado, acima da variação registrada em julho (1,4%) e da expectativa de mercado (1,6%). Essa
surpresa altista na inflação ao consumidor se deve à menor deflação nos preços de alimentos, que
registraram deflação de 0,2% em agosto, ante queda de 1,1% na leitura anterior. Ao mesmo tempo, o
núcleo da inflação manteve o mesmo ritmo do mês anterior, de 2,2%. Já o índice de preços ao produtor
apresentou avanço interanual de 6,3%, acima do esperado (5,7%), refletindo a aceleração nos preços das
commodities metálicas e do petróleo. Apesar dessa aceleração nos preços ao produtor e da menor deflação
nos preços de alimentos, entendemos que o contágio para os demais preços ao consumidor deve continuar
sendo limitado, diante da expectativa de moderação no crescimento da atividade no segundo semestre do
ano.

Tendências de mercado

Os mercados acionários iniciam a semana em alta, com volta do apetite por risco na Ásia. As bolsas asiáticas
fecharam o pregão no campo positivo, com exceção de Shanghai, cujo índice seguiu praticamente estável.
As bolsas europeias operam em alta, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos sinalizam que as bolsas
locais também devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais
moedas dos países desenvolvidos, com exceção da libra.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, com os mercados focados em analisar os
riscos associados ao furacão Irma na produção dos EUA, enquanto as usinas se recuperam dos impactos do
furacão Harvey. As cotações das commodities agrícolas caem, com exceção do açúcar e do café, enquanto
os preços dos metais industriais avançam.

No Brasil, o mercado deve reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus, divulgado há pouco
pelo Banco Central. Na agenda de indicadores, temos os 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

08/09/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 0,00 -1,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,84 0,00 -0,06 -5,01

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,19 0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,66 0,00 -0,52 -4,80

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,62 0,00 -0,40 -4,27

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.257,38 8,79 -29,41 289,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.443,35 31,99 -29,35 422,71

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 182,08 -6,42 -12,88 -62,26

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,09 -0,41 -1,26 -4,00

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73.079 -0,45 7,63 21,33

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.350 -0,35 7,65 21,39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.461 -0,17 -0,55 12,84

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,72 0,47 -1,83 7,85

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.275 -0,43 -3,61 13,66

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.365 -0,60 2,54 8,70

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,05 -0,05 -0,21 0,45

Euro - US$/€ (**) 1,20 1,0 2,4 6,9

Iene - ¥/US$ (**) 107,84 -1,3 -2,2 5,2

Libra - US$/£ (**) 1,32 1,2 1,6 -0,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,71 -0,4 -0,8 -5,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,50 -0,5 -3,1 -2,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,17 -1,8 0,1 -4,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,78 -0,8 3,1 7,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.347 0,9 7,2 0,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 957 -0,8 -0,7 -3,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 344 -0,8 -6,9 5,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,1 10,6 -3,8
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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