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Indicadores industriais da CNI reforçaram tendência sugerida pela produção industrial em novembro
Os indicadores industriais divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostraram
aumento do emprego e do nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) na passagem de outubro para
novembro, em linha com o crescimento de 0,2% da produção industrial reportada pelo IBGE recentemente.
O faturamento real, no entanto, recuou 0,6% em relação ao mês anterior, descontada a sazonalidade. No
mesmo sentido, o NUCI avançou ligeiramente no período, ao passar de 77,7% para 78,3%. A massa salarial e
o rendimento médio real recuaram 0,8% e 0,5%, nessa ordem. O nível de emprego subiu 0,3%, enquanto o
número de horas trabalhadas cresceu 0,6%. Esses resultados corroboram nossa expectativa de crescimento
gradual da produção industrial nos próximos meses.

Atividade

Secovi: mercado de imóveis residenciais em São Paulo continuou apontando recuperação em novembro
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 3.869 unidades em novembro, segundo os dados
divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Esse resultado equivale a uma alta
de 37,7% em relação ao mês anterior, na série livre de efeitos sazonais. Entre janeiro e novembro de 2017,
as vendas acumularam expansão de 32,8%. Já os lançamentos alcançaram o nível de 6.260 no mesmo mês,
segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), valor que representa um avanço de
73,1% ante outubro, na série dessazonalizada, e uma alta acumulada de 19,3% no ano. Como resultado, o
estoque ficou em 19.538 unidades em novembro, avançando 3,1% ante outubro e apontando para queda
de 21,7% nos últimos doze meses. Dessa forma, os últimos indicadores conhecidos reforçaram o cenário de
recuperação do setor imobiliário, trajetória que deve ser mantida ao longo dos próximos meses.

Inflação

FipeZap: aluguéis residenciais registraram queda nominal de 0,69% em 2017
O preço dos aluguéis residenciais registrou queda de 0,69% em termos nominais em 2017, segundo
pesquisa realizada em quinze cidades brasileiras pela Fipe, em parceria com a ZapImóveis. Em termos reais,
os aluguéis recuaram 3,54% no último ano. O recuo nominal foi observado especialmente no Rio de Janeiro,
Niterói e Campinas, com retrações de 8,49%, 7,2% e 3,4%, respectivamente. Em sentido contrário, houve
alta dos aluguéis em Recife, Curitiba e Florianópolis, de 4,98%, 3,99% e 3,15%, nessa ordem. Em dezembro,
especificamente, o preço de locação apresentou ligeira alta de 0,09% em relação a novembro. Esse
resultado é explicado pelo avanço nos aluguéis de nove municípios, com destaque para Curitiba (0,79%),
Florianópolis (0,77%) e São Paulo (0,40%), enquanto as principais quedas ocorreram em Niterói (-0,99%),
Fortaleza (-0,67%) e São Bernardo do Campo (-0,37%). A alta no último mês do ano reforça o cenário de
recuperação moderada do mercado imobiliário nos últimos meses, trajetória de deve se manter daqui para
frente.

Destaques do dia

o Indicadores industriais da CNI reforçaram tendência sugerida pela produção industrial em novembro

o Mercado de imóveis residenciais em São Paulo continuou apontando recuperação em novembro,
reportou o Secovi

o Aluguéis residenciais registraram queda nominal de 0,69% em 2017, de acordo com o índice FipeZap

o Apesar da desaceleração em dezembro, esperamos volta da inflação ao consumidor da Área do Euro ao
longo deste ano
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Internacional

Área do Euro: apesar da desaceleração em dezembro, esperamos volta da inflação ao consumidor ao
longo deste ano
A inflação ao consumidor da Área do Euro registrou alta interanual de 1,4% em dezembro, segundo os
dados divulgados há pouco pelo Eurostat. Esse resultado, que ficou em linha com a leitura preliminar,
representou uma desaceleração em relação à elevação de 1,5% registrada em novembro. O núcleo da
inflação, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco, oscilou 0,9%, mesmo nível do mês anterior. Apesar
do cenário ainda confortável da inflação na região, esperamos uma aceleração ao longo deste ano,
impulsionada pelo forte ritmo da atividade econômica. Assim, nossa expectativa é que o Banco Central
Europeu (BCE) não renove o programa de compra de ativos, que se encerra em setembro.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de queda nesta quarta-feira, em meio à divulgação de
resultados coorporativos. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo negativo, com exceção para Hong
Kong, que avançou 0,3%. As bolsas europeias também operam com baixas. Por outro lado, os índices
futuros sugerem que as bolsas dos EUA deverão iniciar o dia em alta. No mercado de divisas, o dólar ganha
valor antes as principais moedas.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas em ligeira baixa, à espera dos dados
da API sobre os estoques nos EUA. As principais agrícolas operam sem tendência única, com alta das
cotações de milho e açúcar, enquanto trigo e soja recuam. Já os preços dos metais industriais operam em
queda.

Na agenda doméstica, teremos a divulgação dos dados semanais do fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

12:15 EUA Produção industrial (dez) 0,4% (m/m)
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Indicadores do Mercado

16/01/18
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 0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,90 0,01 -0,04 -3,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,05 0,03 -0,22 -2,54

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.346,03 3,18 110,79 233,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.476,10 -6,29 145,14 226,69

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 145,17 -0,52 -22,18 -107,27

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 0,27 -2,37 -0,53

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 79.832 0,10 9,95 25,07

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.951 0,14 9,68 25,54

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.776 -0,35 3,76 22,06

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267,80 0,10 2,69 10,02

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.952 1,00 6,20 25,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.437 0,77 5,22 10,74

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,54 -0,01 0,18 0,14

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,0 4,3 15,6

Iene - ¥/US$ (**) 110,45 -0,1 -1,9 -3,3

Libra - US$/£ (**) 1,38 0,0 3,5 14,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,77 -0,5 -1,8 -13,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,44 0,1 -2,5 -6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,11 -1,0 10,6 0,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,15 -1,6 9,4 23,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.337 0,2 6,6 11,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 968 2,5 0,1 -7,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 0,6 0,2 -2,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 -0,3 -0,7 -1,8
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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