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Ata do Copom sinaliza corte de 0,25 p.p. em fevereiro
A ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reforçou nossa expectativa de
um novo corte de juros em fevereiro, de 0,25 p.p. Segundo o BC, o comportamento da inflação segue
favorável, com diversas medidas de inflação subjacente em níveis confortáveis ou baixos, enquanto há
elevada ociosidade da economia. Isso tende a manter a trajetória de inflação compatível com a meta no
horizonte relevante da política monetária e é compatível com os juros em patamar expansionista. Essa
avaliação justificou o corte para 7,0% e o BC sinalizou que, se o cenário evoluir conforme o esperado, deverá
promover uma redução moderada na magnitude de flexibilização monetária em sua próxima reunião. Além
disso, o BC manteve a porta aberta para novos cortes após fevereiro, ao indicar a intenção de manter a
liberdade de ação, mas ressaltou que o estágio atual do ciclo recomenda cautela na condução da política
monetária. Por fim, ao comentar sobre tarifas de energia e os preços de alimentos, o Comitê destacou que a
política monetária deve reagir apenas aos efeitos secundários dos choques, e de forma simétrica. Por conta
disso, mantivemos nosso cenário de Selic, com queda para 6,75% em fevereiro próximo, e elevada
probabilidade de manutenção nesse patamar ao longo de 2018.

Atividade

ABPO: vendas de papelão ondulado apresentaram queda na passagem de outubro para novembro
As vendas de papelão ondulado somaram 308 mil toneladas em novembro, de acordo com os dados
preliminares divulgados ontem pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). O resultado reflete
ligeira queda de 0,2% ante outubro, na série livre de ajustes sazonais. Ante o mesmo mês do ano passado,
houve aumento de 7,9% das vendas, acumulando alta de 5,0% neste ano. Esse resulta em conjunto com os
demais indicadores já conhecidos indicam uma queda da produção industrial em novembro.

Abramat: vendas de material de construção recuaram em novembro
As vendas da indústria de materiais de construção apresentaram queda de 4,8% na passagem de outubro
para novembro, segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de
Construção (Abramat) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Este resultado reflete as quedas de 2,3% e
5,9% nas vendas de materiais de base e acabamento, respectivamente, também na série livre de efeitos
sazonais. Em relação ao mesmo período de 2016, as vendas totais recuaram 3,0%, acumulando queda de
4,7% no ano. Este resultado corrobora nossa expectativa de recuo da produção industrial em novembro.

SNIC: vendas de cimento registraram alta em novembro
As vendas de cimento somaram 4,57 milhões de toneladas em novembro, segundo os dados divulgados
ontem pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). Tal resultado representa uma alta de 4,4%
em relação a outubro, na série livre de efeitos sazonais calculada pelo Depec-Bradesco. Na comparação com
o mesmo mês do ano anterior, as vendas de cimento sofreram baixa de 3,3%, acumulando queda de 6,4%
no ano, em resposta à atividade da construção ainda enfraquecida. Para os próximos meses, esperamos
retomada gradual da atividade imobiliária, impulsionando o consumo de cimento.
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Setor externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1,0 bilhão nos primeiros seis dias úteis do mês
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,0 bilhão nos primeiros seis dias úteis de
dezembro, 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$ 26,9 bilhões. No período, as exportações somaram US$ 4,8 bilhões,
superando as importações, que ficaram em US$ 3,7 bilhões. Na comparação com as médias diárias do
mesmo período do ano passado, houve crescimento de 9,9% dos embarques e de 19,0% das compras
externas. O crescimento das exportações foi explicado pelo aumento nas vendas das três categorias de
produtos: semimanufaturados (14,9%), básicos (9,2%) e manufaturados (8,4%). Em relação às importações,
cresceram os gastos principalmente com químicos orgânicos e inorgânicos e com veículos automóveis e
partes, de 35,4% e 31,6%, nessa ordem. Na margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques estão de
lado, enquanto as compras externas aumentaram 8,0%. Assim, a balança comercial acumulou superávit de
US$ 63,0 bilhões no ano.

Internacional

Área do Euro: apesar do recuo do índice Zew, mantemos cenário de crescimento robusto no quarto
trimestre
O índice Zew de sentimento econômico da Área do Euro registrou ligeira queda entre novembro e
dezembro, passando de 30,9 para 29,0 pontos, de acordo com os dados divulgados há pouco. O indicador
de expectativas da Alemanha também recuou no período, passando de 18,7 para 17,4 pontos. Por outro
lado, o componente de situação atual do país subiu 0,5 ponto para 89,3 pontos, no mesmo período. Apesar
do resultado mais fraco desse indicador, mantemos nossa expectativa de crescimento robusto do bloco no
quarto trimestre, em linha com nosso cenário de crescimento de 2,3% do PIB neste ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira, com cautela antes das decisões de
política monetária dos principais bancos centrais ao longo da semana. As bolsas asiáticas fecharam o pregão
no campo negativo, com destaque para Shanghai, cujo índice recuou 1,3%. As bolsas europeias operam em
baixa, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que suas bolsas devem ter ganhos ao longo
do dia. No mercado de divisas, o dólar segue praticamente estável ante as principais moedas dos países
desenvolvidos.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo sobem, atingindo níveis máximos após a paralisação
das atividades de um grande oleoduto no Reino Unido. As commodities agrícolas são negociadas em alta,
com exceção da soja, enquanto os preços dos metais industriais recuam.

No Brasil, o mercado de juros deve reagir às informações contidas na ata da última decisão do Copom,
divulgada há pouco, e seguir atento ao cenário externo, com destaque para a decisão de política monetária
dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil
IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(nov)

- Brasil Conab: 3º Levantamento da safra de grãos 2017/2018

- Brasil Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI (nov)

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 28,75% 28,75%
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Indicadores do Mercado

11/12/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,00 0,00 -0,50 -6,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -4,71

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 -0,21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6,89 0,00 -0,28 -4,98

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,99 -0,02 -0,30 -4,48

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.244,03 -3,42 -2,84 255,96

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.333,64 1,13 -26,74 345,98

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 167,10 0,66 -10,11 -129,12

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 0,36 0,78 -2,27

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72.800 0,09 0,88 20,33

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.095 0,07 1,01 21,12

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.660 0,32 3,01 17,72

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,41 -0,08 0,04 9,47

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.939 0,56 1,13 20,75

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.322 0,98 -3,22 2,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,01 -0,01 -0,08

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,0 0,9 11,4

Iene - ¥/US$ (**) 113,57 0,1 0,0 -1,6

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,4 1,1 6,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,06 0,8 -0,2 -6,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,62 0,0 -0,4 -4,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,49 0,5 -6,2 -6,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,69 2,0 1,8 19,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.244 -0,1 -2,4 7,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 983 -0,7 0,5 -5,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 337 -1,0 -2,0 -4,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0,1 3,3 -1,8
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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