
1

16 de janeiro de 2018

Boletim Diário

Desaceleração do IGP-10 em janeiro foi explicada pela menor alta de preços industriais e agrícolas no
atacado
O IGP-10 subiu 0,79% em janeiro, de acordo com os dados divulgados há pouco pela FGV. Esse resultado
veio próximo da nossa projeção (0,81%) e da mediana das expectativas do mercado (0,76%). A
desaceleração em relação a dezembro, quando o índice avançou 0,90%, foi explicada majoritariamente
pelos preços de produtos industriais no atacado, que passaram de uma alta de 1,33% para outra de 1,17%,
com destaque para combustíveis. No mesmo sentido, o IPA agropecuário passou de uma alta de 0,90% para
outra de 0,74% neste mês. O IPC, por sua vez, subiu 0,36% no período, após ter registrado variação de
0,29% na leitura anterior, enquanto o INCC avançou 0,08%, ante variação de 0,30% no mês passado. Com
isso, o IGP-DI acumulou deflação de 0,51% nos últimos doze meses. Para as próximas leituras, esperamos
que o índice continue apontando quedas, puxadas pela menor alta dos preços agrícolas.

Setor Externo

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 983 milhões na segunda semana de janeiro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 983 milhões na segunda semana 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$ 92,5 bilhões. Entre os dias 8 e 12 de janeiro, as exportações somaram US$ 4,1 bilhões,
superando as importações, que ficaram em US$ 3,1 bilhões. Na comparação com as médias diárias do
mesmo período do ano passado, houve crescimento de 16,0% dos embarques e de 11,8% das compras
externas. O avanço das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produto:
manufaturados (19,5%), básicos (17,2%) e semimanufaturados (6,3%). Em relação às importações,
cresceram os gastos principalmente com químicos orgânicos e inorgânicos e com veículos, automóveis e
partes, em 56,7% e 43,4%, nessa ordem. Assim, a balança comercial acumulou superávit de US$ 1,5 bilhão
no mês.

Internacional

Reino Unido: inflação ao consumidor encerrou 2017 em 3,0%, acima da meta do Banco Central
A inflação ao consumidor (CPI) registrou alta de 0,4% em dezembro em comparação com o mês anterior, em
linha com a estimativa do mercado, porém ligeiramente acima do resultado de novembro (0,3%). Dentre os
componentes do índice de preços, destacamos a alta de 2,2% nos preços de transportes, que foi
impulsionada por passagens aéreas no período. A elevação dos preços desse grupo mais que compensou as
deflações nos grupos de recreação e vestuário, com quedas de 0,4% e 0,9%. No resultado acumulado em
doze meses, o índice de preços desacelerou de 3,1% para 3,0%, encerrando o ano acima da meta de inflação
do BoE (2,0%). Já o núcleo de preços se manteve o mesmo patamar dos meses anteriores, ficando em 2,5%
em doze meses. Em suma, esse cenário de inflação persistentemente acima da meta, somado às pressões
salariais e seus efeitos secundários, à depreciação cambial e ao mercado de trabalho aquecido deve levar o
BoE a subir a taxa básica de juros ao menos uma vez em 2018.

Destaques do dia

o Desaceleração do IGP-10 em janeiro à menor alta de preços industriais e agrícolas no atacado

o Balança comercial registrou superávit de US$ 983 milhões na segunda semana de janeiro

o Inflação ao consumidor no Reino Unido encerrou 2017 em 3,0%, acima da meta do Banco Central
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência altista nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão com ganhos, com destaque para Hong Kong, cujo mercado avançou 1,8%. As bolsas europeias
também operam no campo positivo. Os índices futuros sugerem que as bolsas dos EUA devem iniciar o
pregão em alta, após o feriado de ontem. No mercado de divisas, o dólar ganha valor antes as principais
moedas, recuperando parte das perdas registradas no dia anterior.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, mas continuam próximas aos maiores níveis
em dois anos. As principais agrícolas operam em queda, com exceção da soja e do milho. Já os preços do
alumínio e do cobre avançam.

Em dia com agenda doméstica fraca, o mercado doméstico deve seguir a tendência externa.

Agenda do dia

Hoje, não está prevista a divulgação de indicadores relevantes.
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Indicadores do Mercado

15/01/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,00 -3,79

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,90 -0,03 -0,04 -3,64

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,02 -0,04 -0,25 -2,62

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.344,54 5,26 108,77 240,91

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.482,70 3,13 152,81 254,48

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 145,69 -0,81 -21,65 -109,94

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 0,33 -2,39 -0,16

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 79.752 0,51 9,84 25,30

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.905 0,53 9,53 25,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.786 0,00 4,13 22,49

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267,52 -0,13 2,58 9,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.715 0,26 5,15 22,96

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.410 -0,54 4,42 9,56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,55 0,00 0,19 0,15

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,5 4,4 15,2

Iene - ¥/US$ (**) 110,54 -0,5 -1,8 -3,5

Libra - US$/£ (**) 1,38 0,5 3,6 13,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 -1,0 -1,4 -12,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,44 -0,2 -2,6 -6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,06 0,0 11,5 1,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,26 0,6 11,1 26,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.335 0,0 6,4 11,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 944 0,0 -2,4 -9,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 0,0 -0,4 -3,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 147 -0,3 -0,5 -1,4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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