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Balança comercial registrou superávit de US$ 2,0 bilhões nas duas primeiras semanas de março
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 2,0 bilhões nos sete primeiros dias úteis deste
mês, 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$ 64,9 bilhões. Nas duas primeiras semanas de março, as exportações somaram US$ 6,8
bilhões, superando as importações, que ficaram em US$ 4,8 bilhões. Na comparação com as médias diárias
do mesmo período do ano passado, houve crescimento 11,4% dos embarques e de 22,7% das compras
externas. O avanço das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produto:
semimanufaturados (19,4%), manufaturados (11,8%) e básicos (8,9%). Em relação às importações,
cresceram os gastos principalmente com químicos orgânicos e inorgânicos e com combustíveis e
lubrificantes, em 45,0% e 38,7%, nessa ordem. Na margem, excluindo a conta de petróleo e plataformas, os
embarques estão estáveis, enquanto as compras externas registraram alta de 4,7%, com destaque para
bens de capital e intermediários. Assim, a balança comercial acumulou superávit de US$ 9,6 bilhões no ano.

Atividade

Abraciclo: produção de motocicletas registrou alta em fevereiro
A produção de motocicletas totalizou 83 mil unidades em fevereiro, segundo dados divulgados ontem pela
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo), acumulando ligeiro avanço de 0,9% nos
últimos doze meses. Ante o mês passado, a produção cresceu 21,5% na série livre de efeitos sazonais
calculada por nós, devolvendo parte da queda anterior (38,9%). A análise dessa variação na margem deve
ser feita com cautela, uma vez que a série dessazonalizada tem apresentado alta volatilidade. Por outro
lado, as vendas registraram recuo de 7,2% na margem, na mesma base de comparação, mas seguiram fortes
ante o mesmo mês do ano passado, apresentando expansão de 9,5%. Vale ressaltar que as exportações
seguem trajetória de alta na comparação interanual, crescendo 23,4% em fevereiro, oitavo avanço
consecutivo. Nos meses à frente, as vendas de motocicletas devem registrar retomada gradual, refletindo o
cenário de recuperação da atividade econômica.

Abegás: queda da demanda para a geração de energia elétrica influenciou negativamente o consumo de
gás natural em janeiro
O consumo interno de gás natural atingiu 60 milhões de metros cúbicos por dia em janeiro, segundo dados
divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Esse
nível representa queda de 8,9% na margem, terceira baixa consecutiva, de acordo com os dados
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A retração em relação ao mês anterior foi puxada pela queda do
consumo destinado à geração de energia, que recuou 29,4%, enquanto o consumo voltado à indústria
avançou 1,3%. Vale ressaltar que o consumo destinado ao setor elétrico acumula crescimento de 47,7% em
doze meses. A demanda industrial deverá continuar em expansão nos próximos meses por conta da
retomada econômica, ao passo que a demanda para geração de energia deverá aumentar, dado o número
de térmicas acionadas.

Destaques do dia

o Balança comercial registrou superávit de US$ 2,0 bilhões nas duas primeiras semanas de março

o Produção de motocicletas registrou alta em fevereiro

o Queda da demanda para a geração de energia elétrica influenciou negativamente o consumo de gás
natural em janeiro

o Déficit do governo norte-americano foi de US$ 215 bilhões em fevereiro, refletindo o aumento das
despesas e a queda das receitas tributárias
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Internacional

EUA: déficit do governo foi de US$ 215 bilhões em fevereiro, refletindo o aumento das despesas e a
queda das receitas tributárias
O déficit do governo foi de US$ 215 bilhões em fevereiro, de acordo com dados divulgados ontem pelo
Departamento do Tesouro norte-americano. Para tanto, as despesas aumentaram de US$ 364 bilhões em
janeiro para US$ 371 bilhões em fevereiro, superando as receitas, que retraíram de US$ 172 bilhões em
janeiro para US$ 156 bilhões no mês passado. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano fiscal
(iniciado em outubro de 2017), a conta do governo norte-americano é deficitária em US$ 391 bilhões. Tal
resultado é 12% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Esperamos que o saldo negativo
aumente nos próximos meses, por conta da ampliação do limite dos gastos e da aprovação da expansão
fiscal do governo Trump.

Tendências de Mercado

No mercado de ações, as bolsas asiáticas encerraram o pregão sem direção definida. Se por um lado a bolsa
do Japão registrou alta, por outro o mercado chinês registrou perdas. Já as bolsas europeias e os índices
futuros das bolsas dos Estados Unidos operam próximos à estabilidade nesta manhã.

Esse comportamento do mercado reflete a expectativa quanto à divulgação do dado de inflação ao
consumidor de fevereiro nos EUA. Diante desse cenário, o dólar ganha valor ante as principais moedas, com
exceção ao dólar neozelandês e a rupia indiana, que devolvem parte da alta de ontem.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo e das principais agrícolas são negociadas no campo
positivo, já as principais metálicas industriais operam em ligeira queda.

No Brasil, o mercado de juros reagirá ao resultado das vendas no comércio varejista de janeiro, a ser
divulgado nesta manhã, enquanto as taxas mais longas devem seguir a tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (jan) 0,9% (m/m)

09:30 EUA Índice de preços ao consumidor (fev) 0,2% (m/m)

23:00 China Investimentos em ativos fixos (jan-fev) 7,00% (acum)

23:00 China Produção industrial (jan-fev) 6,2% (a/a)

- Argentina Banco Central anunciará decisão de política monetária 27,25% 27,25%
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Indicadores do Mercado

12/03/18
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 -3,34

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,45 0,00 -0,27 -3,11

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,28 -0,01 -0,70 -2,47

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,58 0,00 -0,21 -0,74

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,10 0,00 -0,14 -0,07

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 145,16 -6,87 -29,08 -90,75

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 0,20 -1,58 3,88

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.900 0,61 7,42 34,36

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.803 0,65 7,33 34,22

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.783 -0,13 4,78 17,30

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,35 0,27 1,74 2,32

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.824 1,65 2,06 11,32

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.327 0,59 5,47 3,55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,87 -0,03 0,01 0,29

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,2 0,3 15,6

Iene - ¥/US$ (**) 106,42 -0,4 -2,1 -7,3

Libra - US$/£ (**) 1,39 0,4 0,5 14,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,59 -0,2 -0,1 -5,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,33 -0,1 -0,1 -8,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,53 -0,6 5,4 11,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,95 -0,8 3,8 26,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.321 -0,2 -0,3 9,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.033 0,4 3,1 3,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 384 0,3 4,7 7,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0,2 -0,3 1,1

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

Equipe Técnica 

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações
e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente
qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações,
julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de
todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO
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