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12 de março de 2018

Boletim Diário

Mercado ajustou para baixo expectativas para o juros, inflação e PIB deste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado ajustou para baixo
suas expectativas de inflação, PIB e juros em 2018. A mediana das expectativas para a taxa Selic deste ano
passou de 6,75% para 6,50%, enquanto a de 2019 manteve-se em 8,00%. No caso das expectativas para o
IPCA deste ano, a mediana caiu de 3,70% para 3,67%, e para 2019 oscilou de 4,24% para 4,20%. Já a
mediana das expectativas para o crescimento do PIB deste ano passou de 2,90% para 2,87%, enquanto a de
2019 manteve-se em 3,00%. No que se refere ao câmbio, as expectativas ficaram estáveis em R$/US$ 3,30
para o encerramento de 2018 e passaram de R$ 3,38/US$ para R$ 3,39/US$ no final de 2019.

Destaques da Semana

Atenções no Brasil ficarão voltadas para as pesquisas do varejo e de serviços, enquanto o foco
internacional estará na inflação dos Estados Unidos
Na agenda doméstica, os resultados de janeiro das vendas no varejo (PMC) e da atividade no setor de
serviços (PMS) devem confirmar a expectativa de crescimento de 0,5% do PIB no primeiro trimestre.
Considerando as informações coincidentes, esperamos expansão de 0,8% das vendas no varejo restrito e
queda de 1,7% no indicador ampliado. Na agenda internacional, destaque para os indicadores de inflação
nos EUA e para os dados de atividade na China. No primeiro caso, teremos os índices de inflação ao
consumidor e ao produtor, além das vendas no varejo e produção industrial, todos referentes a fevereiro.
Esperamos que a inflação continue subindo gradualmente. Na Área do Euro, também serão conhecidos os
dados de inflação e produção industrial. Por fim, na China, teremos os indicadores de atividade consolidados
de janeiro e fevereiro, que tendem a apontar discreta desaceleração da economia neste início de ano.

Atividade

ABCR: fluxo pedagiado de veículos pesados recuou em fevereiro, mas continuamos acreditando em ligeira
alta da produção industrial no período
O fluxo pedagiado de veículos apresentou queda de 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro, conforme
divulgado na última sexta-feira pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O
desempenho negativo foi influenciado pelo recuo dos fluxos tanto de veículos leves como de pesados, que
caíram 1,1% e 1,0%, respectivamente. Por outro lado, ante o mesmo mês do ano passado, o movimento
total de veículos subiu 0,5%, refletindo as altas de veículos pesados (1,8%) e leves (0,8%). A despeito desses
resultados, esperamos que a produção industrial apresente alta discreta no período.

Destaques do dia

o Mercado ajustou para baixo expectativas para o juros, inflação e PIB deste ano

o Atenções no Brasil estarão voltadas para as pesquisas do varejo (PMC) e de serviços (PMS), enquanto o
foco internacional estará na inflação dos Estados Unidos

o Fluxo pedagiado de veículos pesados recuou em fevereiro, mas continuamos acreditando em ligeira alta
da produção industrial no período

o Vendas de cimento permaneceram estáveis na passagem de janeiro para fevereiro

o IPCA de fevereiro reforçou cenário favorável para a inflação, com desaceleração dos preços de alimentos

o Geração de vagas de trabalho nos EUA surpreendeu em fevereiro, reforçando percepção de mercado de
trabalho aquecido
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SNIC: vendas de cimento permaneceram estáveis na passagem de janeiro para fevereiro
As vendas de cimento totalizaram 3,9 milhões de toneladas em fevereiro, ficando praticamente inalteradas
em relação ao mês anterior, segundo os dados divulgados na última sexta-feira pelo Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento (SNIC) e dessazonalizados por nós. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior,
as vendas sofreram queda discreta de 0,1%, o que contribuiu para o recuo de 5,0% no acumulado em doze
meses. Para os próximos meses, esperamos continuidade da retomada da atividade imobiliária,
impulsionando o consumo de cimento.

Inflação

IBGE: IPCA de fevereiro reforçou cenário favorável para a inflação, com desaceleração dos preços de
alimentos
O IPCA registrou alta de 0,32% em fevereiro, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo
IBGE. O resultado veio ligeiramente acima da nossa projeção e da mediana das expectativas do mercado,
ambas em 0,31%. Em relação ao nosso número, a surpresa concentrou-se nos itens de habitação e de
combustíveis e energia, que apresentaram variação um pouco acima do esperado. A ligeira aceleração em
relação a janeiro refletiu a variação positiva de três dos nove grupos que compõem o índice, com destaque
para a aceleração sazonal dos preços de educação (de 0,22% para 3,89%) e para a reversão da deflação dos
preços de habitação (de queda de 0,85% para alta de 0,22%), dada a dissipação dos efeitos do acionamento
da bandeira verde sobre os preços de energia. Esses movimentos foram parcialmente compensados pelo
recuo dos preços de alimentação, cuja variação voltou para o campo negativo (-0,33%). Os núcleos
permanecem bem comportados, dando suporte ao cenário de continuidade da flexibilização monetária nas
próxima reunião do Copom. Com esse resultado, o IPCA acumulou elevação de 2,84% nos últimos doze
meses, ligeiramente abaixo dos 2,86% observados na leitura anterior. Na semana passada revisamos a nossa
projeção de IPCA para 2018, de 3,9% para 3,5%.

Internacional

EUA: geração de vagas de trabalho surpreendeu em fevereiro, reforçando percepção de mercado de
trabalho aquecido
Os dados de fevereiro do mercado de trabalho norte-americano apontaram criação de 313 mil vagas de
emprego, conforme divulgado na última sexta-feira. Tal resultado é o maior desde meados de 2016 e ficou
muito acima da mediana das expectativas de mercado, de criação de 205 mil postos, e também foi superior
ao verificado em janeiro (239 mil). Setorialmente, vale destacar a maior geração de emprego no setor de
serviços, que acelerou de 167 mil em janeiro para 213 mil em fevereiro. A taxa de desemprego ficou estável
pelo quinto mês consecutivo, em 4,1%, sinalizando que o mercado de trabalho permanece aquecido e
próximo do pleno emprego. Os salários apresentaram uma ligeira desaceleração e registraram alta de 2,6%
na comparação interanual. Os dados reportados reforçam nosso cenário de normalização gradual da política
monetária nos EUA, com quatro altas ao longo deste ano.

Tendências de Mercado

No mercado de ações, as principais bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, enquanto as europeias e
os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos operam no campo positivo nesta manhã. Tal movimento
ainda reflete o otimismo em relação aos dados do mercado de trabalho norte-americano, divulgados na
última sexta-feira, que mostraram que as pressões salariais seguiram contidas, apesar do mercado de
trabalho aquecido.

Nesse cenário de menor incerteza, o dólar perde valor ante as principais moedas, com exceção ao dólar
canadense e ao peso mexicano, que devolvem parte da alta de sexta-feira.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em ligeira queda, ajustando parte da alta
registrada sexta-feira após a divulgação dos dados de perfuração de poços nos Estados Unidos. As agrícolas
são negociadas no campo negativo, assim como as principais metálicas industriais.

No Brasil, o mercado de juros deverá reagir às projeções contidas no relatório Focus, enquanto as taxas mais
longas devem seguir a tendência internacional.
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Indicadores do Mercado

09/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 0,00 -5,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,54 0,00 -0,29 -3,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,45 0,00 -0,27 -3,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,29 -0,03 -0,69 -2,70

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,58 0,00 -0,20 -0,80

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,09 0,00 -0,14 -0,15

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 152,02 -0,04 -11,94 -81,52

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,35 -1,78 1,94

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.371 1,63 6,76 33,73

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.572 1,61 6,64 33,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.787 1,74 6,38 17,83

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,66 0,41 2,65 2,01

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.469 0,47 0,40 11,13

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.307 0,57 5,67 2,81

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,89 0,04 0,04 0,29

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,0 0,4 16,4

Iene - ¥/US$ (**) 106,81 0,5 -1,8 -7,1

Libra - US$/£ (**) 1,38 0,3 0,1 13,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,62 -0,2 -0,5 -6,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,33 -0,1 0,7 -8,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,15 1,5 6,6 11,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,49 3,0 4,3 25,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.324 0,2 0,8 10,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.029 -2,3 4,7 2,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 383 -0,7 5,8 6,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,2 -0,1 1,1

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

Equipe Técnica 
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