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Intenção de investimos cresceu no quarto trimestre, segundo a FGV
A sondagem de investimentos da FGV mostrou uma melhora da intenção de investimentos do empresário
no quarto trimestre. O indicador avançou de 105,1 pontos no terceiro trimestre para 116,0 neste trimestre,
atingindo o maior nível desde o primeiro trimestre de 2014. Das empresas consultadas, 26,6% declararam
que pretendem aumentar os investimentos nos próximos doze meses, enquanto 62,8% esperam mantê-los
no nível atual. Esses dados reforçam nossa expectativa de que a retomada dos investimentos deve
contribuir para a aceleração do crescimento do PIB no próximo ano, em linha com nossa projeção de
crescimento de 2,8% em 2018.

Atividade

Secovi: o mercado de imóveis residenciais em São Paulo continuou apontando recuperação em outubro
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 1.981 unidades em outubro, segundo os dados
divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Este resultado equivale a uma alta
de 56,8% em relação ao mês anterior, na série livre de efeitos sazonais. No acumulado do ano, as vendas
registram expansão de 20,0%. Já os lançamentos alcançaram 2.257 imóveis no mesmo período, segundo a
Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), valor que representa um avanço de 30,1% na
margem, na série dessazonalizada e uma alta acumulada no ano de 11,0%. Como resultado, os estoques
ficaram em 18.817 unidades em outubro, recuando 3,8% ante setembro, na mesma base de comparação.
Dessa forma, os indicadores conhecidos hoje reforçam o cenário de recuperação do setor imobiliário,
trajetória que deve ser mantida nos próximos meses.

Internacional

Área do Euro: BCE manteve a taxa de juros inalterada e elevou suas projeções de crescimento e inflação
para 2018
Conforme esperado pelo mercado, o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas. A taxa
de liquidez está em 0%, a de depósito em -0,4% e a de refinanciamento em 0,25%. Neste comunicado,
destacaram-se as revisões das projeções de crescimento e inflação para 2018. A autoridade monetária
espera crescimento de 2,4% do PIB neste ano, ante 2,2% projetados no comunicado anterior. Para 2018, a
projeção de crescimento do PIB foi revisada de 1,8% para 2,3%, e a da inflação passou de 1,2% para 1,4%.
Segundo o presidente do BCE, Mario Draghi, as medidas de política monetária adotadas continuam a apoiar
a demanda doméstica, o que se refletiu nas revisões positivas anunciadas. Quanto às medidas não
convencionais de política monetária, o BCE reafirmou a orientação do comunicado anterior, de redução do
volume de compras mensais de ativos a partir de janeiro do próximo ano.

Destaques do dia

o Intenção de investimos cresceu no quarto trimestre, segundo a FGV

o O mercado de imóveis residenciais em São Paulo continuou apontando recuperação em outubro,
mostraram os dados do Secovi

o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros inalterada e elevou suas projeções de crescimento e
inflação para 2018

o Banco Central do México elevou os juros para 7,25%, enquanto os da Colômbia, Chile e Peru mantiveram
suas taxas no mesmo patamar
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América Latina: Banco Central do México elevou os juros para 7,25%, enquanto os da Colômbia, Chile e
Peru mantiveram suas taxas no mesmo patamar
O Banco Central do México decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 p.p. para 7,25%, em reunião
realizada ontem. A decisão foi tomada por maioria, sendo que um dos membros defendeu um alta maior
para 7,5%. Vale destacar que a taxa foi elevada em 4,25 p.p. desde o final de 2015. O comunicado da
decisão deixou em aberto a possibilidade de novas altas nas próximas reuniões, ao afirmar que
permanecerá vigilante e que tomará as medidas necessárias caso os riscos se intensifiquem, com o objetivo
de ancorar as expectativas de inflação. Também ontem, os Bancos Centrais da Colômbia, do Chile e do Peru
optaram por manter as suas taxas de referência inalteradas. No Chile, a decisão de manter a taxa em 2,5%
veio em linha com o esperado e reforça nossa expectativa de que os juros devem permanecer neste nível
até o final de 2018. Na Colômbia, após dois cortes em outubro e novembro, a autoridade monetária
interrompeu o ciclo e deixou os juros estáveis em 4,75%. No entanto, acreditamos que os cortes devem ser
retomados em 2018. No Peru, esperamos que a taxa de juros deva continuar no patamar atual, de 3,25%,
pelo menos até meados de 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários encerram a semana sem tendência única, após as reuniões de política monetária
dos principais Bancos Centrais. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo negativo, com destaque
para a queda de 1,1% do índice de Shanghai. As bolsas europeias operam sem direção única, enquanto os
índices futuros das bolsas dos Estados Unidos são negociados com leves ganhos. No mercado de divisas, o
dólar segue pressionado em meio às preocupações em torno do avanço da reforma tributária nos Estados
Unidos, permanecendo praticamente estável ante a libra e o euro, e depreciando ante o iene.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem próximas à estabilidade. As principais
commodities agrícolas são negociadas em alta, enquanto os preços dos metais industriais apresentam
movimentos distintos, com leve recuo do zinco e alta do cobre e do níquel.

Na agenda doméstica, serão conhecidos hoje os dados da pesquisa mensal de serviços de outubro, que deve
apresentar ligeira acomodação na margem.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (out) -0,2% (m/m)

- Brasil
CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - INEC 

(dez)

12:15 EUA Produção industrial (nov) 0,3% (m/m)
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Indicadores do Mercado

14/12/17
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 -4.65

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.00 0.18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 6.90 -0.01 -0.27 -4.89

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.94 0.00 -0.33 -4.47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,233.01 -2.05 -7.55 250.35

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,325.14 -13.25 -9.11 302.98

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165.58 -1.03 -14.45 -126.00

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.34 0.96 0.78 -0.86

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 72,429 -0.67 2.26 24.42

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29,951 -0.64 2.20 25.01

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,652 -0.41 2.84 17.70

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261.50 -0.31 1.34 9.41

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,694 -0.28 1.41 17.87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,292 -0.32 -4.00 4.84

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.35 0.01 -0.02 -0.22

Euro - US$/€ (**) 1.18 -0.4 -0.2 11.8

Iene - ¥/US$ (**) 112.39 -0.1 -0.9 -4.0

Libra - US$/£ (**) 1.34 0.0 2.0 6.9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.13 0.6 -0.2 -6.6

Yuan - RMB/US$ (**) 6.60 -0.1 -0.4 -4.5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184.22 0.9 -4.8 -7.6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63.31 1.4 1.8 17.5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,254 0.7 -2.3 8.0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 968 -1.2 0.9 -5.5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 336 -0.1 -0.4 -4.4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 0.1 3.5 -1.6
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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