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A aceleração na inflação nos Estados Unidos em agosto não altera expectativa de ajuste gradual da
política monetária
Ontem foram divulgados os dados de inflação nos EUA referentes ao mês de agosto. O índice de inflação ao
consumidor subiu 1,9% no mês na comparação interanual, ante alta de 1,7% em julho, ligeiramente acima
da mediana da expectativa do mercado (1,8%). Essa aceleração nos preços em agosto em grande parte
reflete a aceleração nos preços de energia, que passaram de uma alta interanual de 3,4% em julho para
6,4% em julho. Já o núcleo, que excluí alimentos e energia, manteve o ritmo do mês anterior, de alta de
1,7%, sugerindo que a inflação corrente permanece bem comportada quando excluímos os itens mais
voláteis como alimentos e energia. Diante desse cenário benigno para os preços domésticos e da
manutenção do crescimento da economia em ritmo saudável, reforçamos nossa expectativa de
normalização gradual dos juros no país. Continuamos projetando que o início da retirada dos estímulos
quantitativos ocorra em setembro de 2017, porém acreditamos que o Fed só volte a elevar os juros no
primeiro trimestre de 2018, não mais em dezembro desse ano, como projetávamos anteriormente.

Inflação

FipeZap: Preços dos aluguéis recuaram entre julho e agosto
O preço dos aluguéis registrou queda de 0,3% entre julho e agosto, segundo pesquisa realizada em 15
cidades brasileiras pela Fipe em parceria com a ZapImóveis. O resultado do mês passado foi explicado pelo
recuo nos preços de locação de oito municípios, com destaque para o Rio de Janeiro (-1,4%), Niterói (-0,9%)
e São Paulo (-0,28%). Em sentido contrário, as principais altas ocorreram nos municípios de Belo Horizonte
(0,7%), Salvador (0,4%) e Florianópolis (+0,3%). Com isso, o preço médio do aluguel nos 15 municípios
pesquisados acumula queda de 0,08% neste ano e de 0,5% nos últimos doze meses, seguindo abaixo da
inflação ao consumidor nesse período, de 2,5% segundo o IPCA.

Internacional

América Latina: Banco Central do Peru reduziu a taxa de juros para 3,5%, enquanto no Chile os juros
permaneceram em 2,5%
O Banco Central do Peru decidiu reduzir a taxa de juros de 3,75% para 3,5%, em reunião realizada ontem,
em linha com o que esperávamos. Vale destacar que as expectativas dos economistas para essa reunião
estava dividida entre a manutenção dos juros e um corte de 0,25p.p.. No comunicado, a autoridade
monetária justificou sua decisão ao comportamento benigno do núcleo da inflação, que permanece dentro
do intervalo da meta. Ademais, a autoridade monetária também espera uma desaceleração nos preços de
alimentos para os próximos meses, o que deve fazer com que o índice cheio retorne ao intervalo da meta
ainda em 2017 e permaneça nele ao longo de 2018. Diante desse posicionamento, acreditamos que os juros
deverão ficar estáveis em 3,5% pelo restante do ano. Já o Banco Central do Chile confirmou as expectativas
do mercado e manteve a taxa de juros inalterada em 2,5% ao ano. O comunicado, que trouxe poucas
novidades em relação à reunião anterior mantendo um tom neutro em relação às próximas decisões, em
meio a um cenário de inflação baixa e recuperação gradual da atividade econômica. Com isso, reafirmamos
nossa expectativa de que os juros seguirão no nível atual pelo menos até o final deste ano.

Destaques do dia

o A aceleração na inflação nos Estados Unidos em agosto não altera expectativa de ajuste gradual da
política monetária.

o Valor dos aluguéis recuaram 0,3% na passagem de julho para agosto.

o Banco Central do Peru reduziu a taxa de juros para 3,5% enquanto no Chile os juros permaneceram em
2,5%.
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Tendências de mercado

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no
campo positivo, a despeito do novo teste de míssil na Coreia do Norte. As bolsas europeias operam no
campo negativo, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos indicam que as bolsas locais devem ter
perdas ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar aprecia ante o iene e perde valor ante a libra, após
um dos integrantes do banco central da Inglaterra sinalizar que as taxas de juros podem subir nos próximos
meses.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam leve recuo. Hoje serão divulgados os
dados semanais sobre a perfuração de novos poços dos EUA. As cotações das principais commodities
agrícolas caem, enquanto os preços dos metais industriais se recuperam.

No Brasil, em dia com agenda de indicadores fraca, o mercado deve seguir o movimento do exterior. Hoje
serão conhecidos os indicadores industriais da Fiesp.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

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

10:15 EUA Produção industrial (ago) 0,1% (m/m)

11:00 EUA
Índice de confiança da Universidade de Michigan (set) - 

preliminar
95,6 
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Indicadores do Mercado

14/09/17
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 -0.07 -5.16

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.17 0.27

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.61 -0.01 -0.54 -5.02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.54 -0.05 -0.52 -4.56

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,244.47 0.96 55.94 301.26

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,441.03 8.39 97.18 476.77

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 181.19 -2.67 -22.47 -91.22

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.12 -0.46 -2.17 -6.69

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74,657 -0.18 9.33 30.84

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,011 -0.07 9.40 30.79

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,496 -0.11 1.21 17.40

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257.08 0.12 1.59 13.28

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19,807 -0.29 1.38 19.22

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,371 -0.38 4.14 12.27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.18 0.00 -0.03 0.49

Euro - US$/€ (**) 1.19 0.3 1.2 5.9

Iene - ¥/US$ (**) 110.24 -0.2 0.6 7.6

Libra - US$/£ (**) 1.34 1.4 3.4 1.2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17.67 -0.5 -0.6 -8.3

Yuan - RMB/US$ (**) 6.56 0.2 -1.7 -1.8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183.31 0.4 5.8 3.8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55.47 0.6 9.3 21.0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,325 0.1 3.2 0.3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 967 1.5 4.5 -0.5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 342 1.0 -5.8 6.1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -0.3 5.2 -5.0
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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