
13 de dezembro de 2017

Boletim Diário

Próxima safra nacional de grãos deverá sofrer retração, levando a uma elevação dos preços dos produtos
agrícolas
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a terceira estimativa para a safra 2017/18
de grãos que está em desenvolvimento no país. A área plantada está estimada em 61,5 milhões de hectares,
o que representa uma ampliação de 0,9% ante a safra anterior. As principais culturas com expansão prevista
de área são o algodão (11,0%), e a soja (3,1%). No sentido contrário, a área plantada de milho deverá
diminuir 3,0%. A produção de grãos como um todo está estimada em 226,5 milhões de toneladas, recuando
4,7% em relação à safra passada. Isso porque as estimativas Conab indicam queda de produtividade,
considerando previsão climática, investimento em tecnologia, entre outros fatores. As produções de arroz e
de feijão devem sofrer redução de 5,8% e 3,5%, respectivamente. Para o milho, a produção esperada é de
92,2 milhões, caindo 5,7% ante a safra anterior. Já a produção de soja deverá somar 109,2 milhões de
toneladas, um recuo de 4,3%. Por outro lado, é esperado aumento da produção de algodão, de 10,2%.
Assim, embora a expectativa seja de aumento da área plantada em todas as regiões, espera-se redução da
produção por conta da diminuição da produtividade. O menor volume produzido de grãos no país poderá
levar à elevação dos preços agrícolas no próximo ano.

Atividade

USDA: cenário para as safras mundiais de grãos permanece positivo, sem pressões altistas para preços
O USDA (departamento de agricultura dos EUA) divulgou ontem seu relatório mensal de oferta e demanda
mundial de grãos, mantendo expectativas de boa oferta mundial para os principais grãos. Mesmo com a
recuperação da demanda, os estoques mundiais devem continuar em patamares confortáveis, sem gerar
pressões altistas para os preços nos próximos meses. No relatório deste mês, destaque para as expectativas
para o consumo de milho, fortemente revisadas para cima. Já no caso do trigo, apesar da revisão de
consumo para cima, a produção subiu ainda mais, mantendo o nível de estoques no maior patamar
histórico. Assim, esperamos preços bem comportados nos próximos meses, ao redor das cotações atuais,
caso não tenhamos nenhum risco climático se concretizando. A demanda também terá papel fundamental
para os preços no ano que vem, uma vez que, por enquanto, a oferta continua crescendo em ritmo bom.

Destaques do dia

o Próxima safra nacional de grãos deverá sofrer retração, levando a uma elevação dos preços dos produtos
agrícolas

o Cenário do USDA para as safras mundiais de grãos permanece positivo, sem pressões altistas para preços

o EIA indicou mercado de petróleo mais próximo do equilíbrio após OPEP postergar acordo para controle
de oferta

o Produção de fertilizantes registrou aumento na passagem de outubro para novembro

o Dados do emprego da indústria paulista suportam nossa expectativa de recuperação gradual do mercado
de trabalho

o Inflação ao produtor nos Estados Unidos ligeiramente acima da expectativa em novembro reforça visão
de ajuste de juros gradual
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ANDA: produção de fertilizantes registrou aumento na passagem de outubro para novembro
A produção de fertilizantes totalizou 668 mil toneladas em novembro, segundo dados divulgados ontem
pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA). Tal resultado representa uma alta de 1,8% na
passagem de outubro para novembro na série livre de efeitos sazonais calculada pelo Depec-Bradesco. No
mesmo sentido, as entregas e as importações de adubo também registraram avanço, de 2,2% e 0,8%,
respectivamente, na mesma base de comparação. Vale ressaltar que ante o mesmo mês de 2016, a
produção caiu 13,9%, enquanto as entregas avançaram 1,6% e as importações ficaram estáveis. O
crescimento da entrega de fertilizantes reflete a expansão da área plantada como indicado pela Conab, ao
mesmo tempo em que os agricultores se encontram capitalizados após a safra recorde deste ano.

EIA indicou mercado de petróleo mais próximo do equilíbrio após OPEP postergar acordo para controle de
oferta
O EIA divulgou ontem seu relatório mensal sobre mercado mundial de petróleo, mostrando que o mercado
está bem mais próximo do equilíbrio após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidir
postergar o controle de oferta até o final de 2018. A expectativa agora é de redução do acumulo de
estoques nos próximos trimestres, o que deve sustentar preços no intervalo US$ 60 a US$ 65/barril nos
próximos meses. No relatório, chama a atenção a volta das revisões altistas para a oferta norte-americana.
Com preços em patamares mais elevados, o produtor do país deve voltar a investir, justificando o aumento
da produção esperada a partir do segundo semestre do ano que vem.

Fiesp/Ciesp: dados do emprego da indústria paulista suportam nossa expectativa de recuperação gradual
do mercado de trabalho
A geração de emprego industrial no estado de São Paulo registrou saldo negativo de 10,5 mil postos de
trabalho em novembro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Já na
comparação interanual, houve uma retração de 1,8%. Entretanto, descontados os efeitos sazonais, o nível
de emprego industrial paulista ficou estável na passagem de outubro para novembro. Essa estabilidade do
emprego em novembro está em linha com nossa expectativa de recuperação gradual do mercado de
trabalho ao longo dos próximos trimestres.

Internacional

EUA: inflação ao produtor de novembro ligeiramente acima da expectativa reforça visão de ajuste de
juros gradual
O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA, divulgado ontem, registrou alta de 0,4% em novembro em
comparação com o mês anterior, mantendo a mesma variação observada em outubro, porém ligeiramente
acima da expectativa do mercado (alta de 0,3%). Esse resultado refletiu, principalmente, a aceleração dos
preços de energia, que subiram 4,6% neste período (na mesma base de comparação). Já o núcleo, que
exclui alimentos e energia, registrou alta de 0,3%, também acima da expectativa do mercado, porém abaixo
do ritmo registrado em outubro (alta de 0,4%). Na comparação interanual, o índice subiu 3,1% em
novembro, acelerando tanto em relação à divulgação anterior (2,8%), como ante a expectativa do mercado
(2,9%). Este cenário de inflação ainda controlada somado ao forte crescimento da atividade reforça nossa
expectativa de que o Fed mantenha a política de altas graduais da taxa básica de juros. Dessa forma,
reiteramos nossa expectativa de mais uma alta de juros na reunião do FOMC de hoje, e mais quatro altas ao
longo de 2018 (uma por trimestre).
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira, com cautela antes da decisão de
política monetária do Fed, nesta tarde, e do Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra, na quinta-feira.
As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo positivo, com exceção de Tóquio, cujo índice recuou 0,5%.
As bolsas europeias operam em baixa, enquanto os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos seguem
próximos à estabilidade. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países
desenvolvidos, após o democrata Doug Jones ser eleito senador por Alabama, o que reduz a maioria do
partido republicano na casa para 51 a 49 e levanta preocupações em torno das aprovações da agenda do
governo.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo sobem após o American Petroleum Institute (API)
sinalizar que os dados de estoques dos Estados Unidos, que serão conhecidos hoje, apresentaram queda.
Além disso, o relatório mensal do departamento de energia dos Estados Unidos, divulgado ontem, mostrou
que os estoques mundiais do produto continuam diminuindo, com o mercado mais ajustado após acordo
com a Opep. Por sua vez, as commodities agrícolas são negociadas em alta, enquanto os preços dos metais
industriais recuam.

Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação dos dados de vendas no varejo referentes a outubro,
que devem mostrar ligeira acomodação, compatível com nossa aceleração do crescimento no 4º trimestre.
Além disso, o Banco Central divulgará os dados semanais do fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (out) 1,0% (m/m) -0,4% (m/m)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

11:30 EUA Índice de preços ao consumidor (nov) 0,4% (m/m)

17:00 EUA Banco Central anunciará decisão de política monetária 1,50% 1,50%
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Indicadores do Mercado

12/12/17
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 -4.66

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.11

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6.89 0.00 -0.28 -4.93

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.98 -0.01 -0.31 -4.45

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,234.93 -9.09 -11.94 252.72

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,327.60 -6.04 -32.78 327.91

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 167.63 0.53 -9.58 -127.56

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.31 0.09 0.87 -0.99

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 73,814 1.39 2.28 24.73

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30,486 1.30 2.32 25.34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,664 0.15 3.17 18.04

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263.17 0.67 0.72 10.68

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,866 -0.32 0.81 19.37

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,281 -1.25 -4.42 4.05

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.40 0.01 0.00 -0.07

Euro - US$/€ (**) 1.17 -0.2 0.7 10.4

Iene - ¥/US$ (**) 113.54 0.0 0.0 -1.3

Libra - US$/£ (**) 1.33 -0.2 1.0 5.0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.19 0.7 0.5 -5.0

Yuan - RMB/US$ (**) 6.62 0.1 -0.4 -4.0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183.41 -2.1 -8.2 -9.9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63.34 -2.1 -0.3 13.7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,239 -0.4 -2.8 6.4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 976 -0.7 -0.2 -5.4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 336 -0.2 -2.3 -5.3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0.1 3.2 -1.9
(*) 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
ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)

Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa

Economistas Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen 
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão 
/ Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva 
/ Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários Alexandre Stiubiener Himmestein / Camila Medeiros Tanomaru / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer / Thaís Rodrigues da Silva

economiaemdia.com.br


