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Boletim Diário

Mercado ajustou para baixo expectativas para a inflação e o PIB deste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado ajustou para baixo
suas expectativas de inflação e PIB para 2018. No caso das expectativas para o IPCA deste ano, a mediana
caiu de 3,53% para 3,48% e de 4,09% para 4,07% para 2019. Já a mediana das expectativas para o
crescimento do PIB deste ano passou de 2,80% para 2,76%, enquanto a de 2019 manteve-se em 3,00%. As
medianas das expectativas para a taxa Selic no final deste ano e do próximo se mantiveram em 6,25% e
8,00%, respectivamente. No que se refere ao câmbio, as expectativas ficaram estáveis em R$/US$ 3,30 para
o encerramento de 2018 e em R$/US$ 3,39 no final de 2019.

Destaques da semana

Atenções no Brasil estarão voltadas para o IPCA-15, enquanto o foco internacional estará nos dados de
PIB da China
No Brasil, o principal indicador divulgado esta semana será o IPCA-15 de abril (sexta-feira), para o qual
esperamos alta de 0,27%, com núcleos comportados e alimentos saindo da deflação, mas em ritmo lento.
Além disso, poderão ser divulgados os dados de geração de emprego formal (Caged) e da arrecadação de
impostos, ambos referentes a março. Na agenda internacional, as atenções se voltam para os dados de PIB
chinês do primeiro trimestre (na noite de hoje), que devem mostrar crescimento robusto. Os mercados
também acompanharão os dados norte-americanos de vendas no varejo (nesta segunda) e de produção
industrial (terça-feira), ambos de março, que deverão corroborar a visão de desaceleração moderada. Serão
divulgadas também as primeiras sondagens de abril dos países desenvolvidos, que podem já refletir
negativamente o impacto do aumento das tensões comerciais globais e as preocupações geopolíticas com a
Síria.

Atividade

BC: ligeira alta do IBC-Br em fevereiro indicou cenário de retomada mais lenta e gradual da atividade
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, avançou 0,09% na passagem de janeiro para fevereiro, ajustados os efeitos
sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado veio próximo à mediana das
projeções do mercado, que indicava ligeira alta de 0,03%, e acelerou em relação à queda de 0,65%
observada no mês anterior. Na comparação interanual, houve expansão de 0,66%, a menor desde junho
passado. Esse resultado, somado a outros indicadores de atividade divulgados anteriormente, indicam uma
retomada mais lenta e gradual da atividade econômica, em linha com nossa projeção de crescimento de
0,3% do PIB no primeiro trimestre deste ano.

Destaques do dia

o Mercado ajustou para baixo expectativas para a inflação e o PIB deste ano

o Atenções no Brasil estarão voltadas para o IPCA-15, enquanto o foco internacional estará nos dados de
PIB da China

o Ligeira surpresa positiva com o IBC-Br de fevereiro não alterou quadro de retomada gradual da atividade

o Surpresa negativa com a PMS de fevereiro reforçou a percepção de retomada mais lenta da atividade no
primeiro trimestre

o IGP-10 de abril seguiu pressionado pela elevação dos preços agrícolas
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IBGE: surpresa negativa com a PMS de fevereiro reforçou percepção de retomada mais lenta da atividade
no primeiro trimestre
O volume de serviços prestados às famílias e empresas recuou 2,2% em fevereiro, na comparação com o
mesmo período de 2017, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na sexta-feira pelo IBGE.
Esse resultado surpreendeu negativamente e ficou bem abaixo do esperado por nós (-0,9%) e pelo mercado
(-0,6%). Na comparação com janeiro, o indicador registrou avanço de 0,1%, descontada a sazonalidade. Essa
variação veio após o recuo de 1,9% observado na leitura anterior. Quatro dos cinco segmentos do indicador
registraram resultados negativos, na mesma base de comparação. A receita nominal, por sua vez,
apresentou contração de 0,2% na margem (excluindo os efeitos da sazonalidade) e alta de 0,3% ante o
mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre de 2018 ante igual período do ano
anterior, o volume de serviços registrou variação de -1,8%, a menor contração desde 2015, sugerindo uma
recuperação gradual do setor, em ritmo mais lento do que o inicialmente esperado.

Inflação

FGV: IGP-10 de abril seguiu pressionado pela elevação dos preços agrícolas
O IGP-10 de abril avançou para 0,56%, ante a alta de 0,45% no mês anterior, conforme divulgado há pouco
pela FGV. Esse resultado ficou acima do esperado por nós (0,49%) e pelo mercado (0,43%). Acumulado em
doze meses, o índice registrou elevação de 1,31%. Considerando-se a abertura, a aceleração foi explicada
pelo comportamento dos preços agrícolas no atacado (milho e soja, principalmente), que passaram de uma
alta de 2,03% para outra de 3,45% no mês. Os preços industriais, por outro lado, oscilaram de uma elevação
de 0,18% para uma deflação de 0,21% no período, refletindo principalmente o recuo do preço do minério
de ferro. Por sua vez, o IPC avançou de 0,10% para 0,28%, enquanto o INCC passou de 0,12% para 0,30%.
Apesar desse resultado dos preços agrícolas, o repasse para o consumidor final continua sendo limitado e a
trajetória recente de descompressão do núcleo do IPA industrial deve trazer alívio adicional, contribuindo
para o cenário positivo de inflação.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta manhã, com o aumento dos riscos em torno da
tensão geopolítica na Síria, após a ofensiva militar lançada por Estados Unidos, Reino Unido e França. Tal
cenário ainda é impactado pela manutenção dos conflitos comerciais envolvendo as duas principais
economias globais. Na Ásia, os mercados encerraram o pregão sem direção única. A bolsa de Tóquio
apresentou ligeira alta, enquanto a de Shangai recuou, à espera dos dados de PIB do primeiro trimestre
deste ano. Os mercados acionários europeus também operam sem tendência única, enquanto os índices
futuros norte-americanos apresentam ganhos.

Nesse cenário, o dólar segue a tendência de depreciação da semana passada. Destaque para a apreciação
da libra, do rand sul africano e do euro, enquanto o peso mexicano e o real permanecem próximos à
estabilidade.

No mercado de commodities, os preços do petróleo operam em baixa, revertendo parte da forte alta
registrada ao longo da semana anterior. Vale ressaltar que o conflito geopolítico na Síria e a alta produção
de petróleo pelos Estados Unidos podem afetar o preço da commodity em direções opostas. Por sua vez, os
principais metais industriais são negociados em baixa, com destaque para o alumínio, enquanto as cotações
das agrícolas também retraem, com exceção da soja.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir às projeções contidas no relatório Focus
e aos dados de atividade econômica, divulgados há pouco pelo Banco Central, enquanto as taxas mais
longas devem seguir a tendência internacional.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (abr) 19.6

23:00 China PIB (1º tri) 6,8% (a/a)

23:00 China Produção industrial (mar) 7,0% (a/a)

23:00 China Investimento em ativos fixos (mar) 7,7% (acum.ano)

Agenda do dia



4

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

13/04/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -4,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,32 -0,01 -0,24 -3,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,23 0,00 -0,24 -3,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,93 -0,05 -0,36 -2,81

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,45 0,02 -0,11 -0,77

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,21 0,02 0,12 -0,06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165,90 0,19 21,65 -60,15

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,42 0,28 4,96 8,79

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.334 -1,30 -2,37 34,23

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.722 -1,24 -2,48 33,67

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.656 -0,29 -3,94 14,06

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,64 0,09 1,04 0,40

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.779 0,55 -0,86 18,19

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.159 -0,66 -4,57 -3,57

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,83 -0,01 -0,02 0,59

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,0 -0,5 16,2

Iene - ¥/US$ (**) 107,35 0,0 0,7 -1,6

Libra - US$/£ (**) 1,42 0,1 2,0 13,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,04 -0,8 -3,0 -2,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,28 -0,2 -0,7 -8,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 199,70 0,4 5,4 11,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,58 0,8 12,3 29,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.345 0,5 1,3 4,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.054 -0,6 1,3 10,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 386 -0,6 0,2 4,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,0 -1,1 4,6

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

Equipe Técnica 
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