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Balança comercial registrou superávit de US$ 586 milhões na segunda semana de outubro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 586 milhões na segunda semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse
resultado é equivalente a um superávit de US$ 82,1 bilhões em termos anualizados, levando em
consideração os ajustes sazonais. No período, as exportações somaram US$ 3,3 bilhões, superando as
importações, que alcançaram US$ 2,7 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, houve crescimento de 35,2% dos embarques e de 14,4% das compras externas. O crescimento
das exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produtos: básicos (46,2%),
semimanufaturados (33,3%) e manufaturados (22,9%). Em relação às importações, cresceram os gastos
principalmente com combustíveis e lubrificantes (68,1%). Na margem, excluindo a conta de petróleo, os
embarques cresceram 1,9% enquanto as compras externas caíram 7,7%. Assim, a balança comercial
acumulou superávit de US$ 2,5 bilhões no mês e de US$ 55,8 bilhões no ano.

Inflação

FipeZap: aluguéis recuaram novamente em setembro
O índice de preço de aluguéis registrou queda de 0,3% entre agosto e setembro, 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 sete municípios, com destaque para o Rio de Janeiro (-1,3%),
Florianópolis (-1,2%) e Niterói (-1,1%). Em sentido contrário, as principais altas ocorreram em Recife
(0,97%), Curitiba (0,9%) e São Bernardo (0,4%). Com isso, o preço médio do aluguel nos 15 municípios
pesquisados acumula queda de 0,7% nos últimos doze meses, seguindo abaixo da inflação ao consumidor no
período.

Internacional

Reino Unido: com inflação ainda forte em setembro, esperamos que o Banco Central da Inglaterra eleve
os juros em novembro
O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 2,8% em setembro na comparação interanual, de
acordo com os dados divulgados hoje pelo ONS. O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado e
ligeiramente acima da alta de 2,7% registrada em agosto. Essa ligeira aceleração da inflação no último mês
refletiu a alta dos preços de alimentação e recreação, ao passo que os núcleos, que excluem alimento e
energia, mantiveram a mesma taxa de variação do mês anterior (alta de 2,7%). A manutenção da inflação
acima da meta consiste no principal fator de preocupação para o Banco Central da Inglaterra (BoE), o que
nos faz projetar que a autoridade monetária eleve os juros em sua próxima reunião, em novembro, apesar
do fraco desempenho da atividade econômica.

Área do Euro: nova alta da inflação em setembro refletiu variação dos preços de energia
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro registrou alta de 1,5% em setembro na comparação
interanual, mantendo a mesma variação do mês anterior, segundo dado final divulgado hoje pela Eurostat.
O resultado confirmou a indicação da leitura preliminar e veio em linha com o esperado pelo mercado.

Destaques do dia

o Balança comercial registrou superávit de US$ 586 milhões na segunda semana de outubro

o Aluguéis recuaram novamente em setembro, segundo FipeZap

o Nova alta da inflação em setembro deve levar o Banco Central da Inglaterra a elevar os juros em
novembro

o Elevação da inflação da Área do Euro em setembro refletiu variação dos preços de energia
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Esse movimento refletiu principalmente a nova alta dos preços de energia, que subiram 3,9%, ante avanço
de 4,0% na leitura anterior. Os núcleos, no entanto, apresentaram movimento mais comportado, com o
indicador que exclui energia registrando alta de 1,3%, indicando que o cenário de inflação na Área do Euro
ainda permanece favorável. Mesmo assim, os últimos dados apontam para um crescimento robusto da
economia do bloco no terceiro trimestre, o que deve levar o Banco Central Europeu a começar a discutir a
redução dos estímulos monetários nas próximas reuniões.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira, com cautela em meio ao
acirramento das tensões geopolíticas, após um dos membros do governo norte-coreano alertar para a
iminência de uma guerra nuclear na península coreana, em discurso na ONU. A despeito desse movimento,
as bolsas asiáticas fecharam o pregão com leves ganhos, à espera do congresso do Partido Comunista
Chinês. As bolsas europeias operam em baixa, em meio ao conflito separatista na Espanha. Os índices
futuros das bolsas dos Estados Unidos, por sua vez, operam próximos a estabilidade, à espera dos dados de
produção industrial do país. No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos
países desenvolvidos e emergentes, com exceção do iene, que segue praticamente estável.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem em alta, com o mercado atento às tensões
entre o governo iraquiano e os líderes curdos em Kirkuk. As cotações das commodities agrícolas são
negociadas sem tendência única, enquanto os preços dos metais industriais apresentam movimentos
distintos, com leve queda do preço do cobre e avanço do alumínio.

Na agenda doméstica, serão divulgados os dados da pesquisa mensal de serviços de agosto, pelo IBGE, e os
indicadores industriais da Fiesp.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços

- Brasil Fiesp/Ciesp: Indicadores industriais - INA e NUCI

11:15 EUA Produção industrial (set) 0,2% (m/m)
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Indicadores do Mercado

16/10/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8,25 0,00 0,00 -6,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,15 0,00 -0,69 -5,11

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,44

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,39 0,00 -0,22 -4,58

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,28 0,01 -0,24 -4,08

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.296,13 -1,67 53,53 289,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.452,25 -4,14 19,14 322,51

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 181,43 -1,52 -0,67 -84,06

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,80 1,93 -1,12

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.892 -0,13 1,50 24,49

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.812 -0,21 1,14 24,60

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.558 0,18 2,30 19,91

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,12 -0,03 2,71 15,39

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.256 0,47 6,76 26,10

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.378 -0,36 0,74 10,27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,30 0,03 0,10 0,51

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,2 -1,2 7,5

Iene - ¥/US$ (**) 112,19 0,3 1,2 7,7

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,2 -2,5 8,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,03 0,7 7,8 0,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,59 0,2 0,7 -2,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,62 -0,2 0,6 -4,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 57,82 1,1 4,0 11,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.300 -0,1 -1,6 3,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 991 -0,9 2,3 3,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 351 -0,6 -1,2 -1,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 139 -0,2 -1,4 -8,1
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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