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Aceleração do crescimento da economia chinesa em 2017 foi impulsionada pelo setor de serviços e por
consumo doméstico
A economia chinesa encerrou o ano de 2017 com crescimento de 6,9%, em linha com nossa expectativa,
porém acima expansão de 6,7% registrada em 2016. Essa aceleração se deveu ao bom desempenho do
setor de serviços, que cresceu a uma taxa média de 7,8%, ao passo que a indústria e a agricultura
avançaram a taxas menores, de 6,3% e 3,5% respectivamente. No último trimestre do ano passado, o PIB
cresceu 6,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, em linha com nossa projeção, porém
superando a mediana das expectativas do mercado (6,7%). O resultado positivo do PIB também pode ser
atribuído ao consumo doméstico, pois apesar da abertura sob a ótica dos gastos ainda não ter sido
divulgada, os dados de vendas no varejo observados ao longo do ano sugerem um forte crescimento desse
componente. Na manhã de hoje, também foram conhecidos os dados de atividade de dezembro, dentre os
quais destacamos: (i) a ligeira aceleração da produção industrial, que registrou alta interanual de 6,2%,
acima do esperado (6,1%) e do verificado em novembro (6,1%); (ii) a desaceleração das vendas nominais do
varejo, com crescimento de 9,4% no último mês do ano passado, abaixo das expectativas e do registrado no
mês anterior (10,2%); (iii) o avanço de 7,2% em 2017 dos investimentos em ativos fixos, mesmo ritmo de
crescimento registrado em novembro e ligeiramente acima das expectativas (7,1%). Tais resultados
confirmam nossa expectativa de que o governo tem conseguido, com relativo sucesso, coordenar a
transição da China de uma economia intensiva em produtos da indústria pesada e baseada no crescimento
dos investimentos em infraestrutura e no setor imobiliário para uma economia de serviços e de produtos
industriais de alta tecnologia. Por fim, continuamos esperando que ocorra uma desaceleração do
crescimento do PIB, passando de 6,9% em 2017 para 6,4% neste ano, refletindo a desaceleração do setor
imobiliário, alguma moderação do crédito e continuidade dos ajustes do lado da oferta, com fechamento de
capacidade instalada em alguns setores industriais.

Atividade
Sindusfarma: alta das vendas de medicamentos em dezembro contribuiu para expansão de 5,7% no ano
As vendas da indústria farmacêutica avançaram 3,6% entre novembro e dezembro, conforme os dados
divulgados ontem pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo
(Sindusfarma) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com o mesmo mês de 2016, as
vendas subiram 3,5%, encerrando o ano com alta de 5,7%. No mesmo sentido, as vendas de medicamentos
genéricos tiveram elevação de 4,3%, já na série livre de efeitos sazonais, acumulando crescimento de 11,8%
em 2017. Assim, a venda de genéricos voltou a apresentar variações positivas na margem. Mantemos nossa
visão positiva para as vendas de medicamentos nos próximos meses, refletindo a melhora de renda real da
população e do mercado de trabalho.

Destaques do dia

o Aceleração do crescimento da economia chinesa em 2017 foi impulsionada pelo setor de serviços e por
consumo doméstico

o Crescimento das vendas de medicamentos em dezembro contribuiu para expansão de 5,7% no ano

o Fluxo cambial registrou superávit de US$ 1,9 bilhão na segunda semana de janeiro, impulsionado pela
conta financeira

o Aceleração da produção industrial dos EUA em dezembro coloca viés de alta para crescimento do PIB de
2017
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Setor Externo

BC: fluxo cambial registrou superávit de US$ 1,9 bilhão na segunda semana de janeiro, refletindo o saldo
positivo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 1,9 bilhão na semana compreendida entre os dias 8 e 12 de
janeiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo positivo da semana, ao
apresentar superávit de US$ 2,6 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 11,4 bilhões,
superiores às vendas de US$ 8,8 bilhões. A conta comercial, por sua vez, teve saídas líquidas de US$ 713
milhões, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 2,5 bilhões, abaixo dos US$ 3,2 bilhões
destinados às importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 1,9 bilhão em
janeiro.

Internacional

EUA: aceleração da produção industrial em dezembro coloca viés de alta para crescimento do PIB de 2017
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,9% entre novembro e dezembro, de acordo com a série
com ajuste sazonal divulgada ontem pelo Federal Reserve. O resultado foi significativamente superior à
mediana das expectativas do mercado (0,5%) e ao resultado do mês anterior (-0,1%). Os principais
responsáveis por essa aceleração foram os setores de mineração e utilidade pública, com crescimento de
1,6% e 5,6%, nessa ordem, ante alta de 0,1% e queda de 3,1% observada nesses setores em novembro. Tal
movimento mais do que compensou a desaceleração da produção de manufaturas, que cresceu 0,1%, ante
alta de 0,3% em novembro. Por fim, a utilização da capacidade instalada ficou próxima ao patamar
registrado no mês anterior, passando de 77,2% para 77,9%. Em suma, a atividade industrial encerrou o ano
passado sugerindo forte crescimento da atividade no quarto trimestre, colocando um viés de alta para nossa
projeção de alta de 3,5% do PIB no resultado na margem anualizado no quarto trimestre e de 2,3% em
2017.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão em elevação, com exceção de Tóquio, que recuou 0,3%. As bolsas europeias também operam no
campo positivo, enquanto os índices futuros das bolsas dos EUA são negociados próximos à estabilidade. No
mercado de divisas, o dólar perde valor antes as principais moedas.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo são negociadas próximo à estabilidade, à espera da
divulgação dos dados de estoques nos Estados Unidos, que devem ter registrado queda pela nona semana
consecutiva, e do relatório mensal da Opep. As principais commodities agrícolas operam em alta, com
exceção do preço do milho. Já os preços dos metais industriais apresentam alta refletindo o resultado do PIB
chinês.

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

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

11:30 EUA Construção de novas residências (dez) -2,1% (m/m)
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Indicadores do Mercado

17/01/18
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 -3,78

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,91 0,00 -0,03 -3,60

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,06 0,01 -0,21 -2,53

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.346,20 0,17 110,96 230,11

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.479,75 3,65 148,79 228,78

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 145,81 0,64 -21,53 -106,20

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 -0,06 -2,43 0,33

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 81.189 1,70 11,82 26,16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 33.476 1,59 11,43 26,50

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.803 0,94 4,74 23,58

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 267,68 -0,04 2,65 10,12

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.868 -0,35 5,83 26,87

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.445 0,24 5,47 10,80

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,59 0,05 0,24 0,27

Euro - US$/€ (**) 1,22 -0,6 3,7 13,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,29 0,8 -1,2 -1,2

Libra - US$/£ (**) 1,38 0,3 3,8 11,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,72 -0,3 -2,1 -13,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,43 -0,2 -2,6 -6,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,40 1,3 11,9 1,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 69,38 0,3 9,7 25,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.339 0,2 6,8 10,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 969 0,1 0,2 -9,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 1,4 1,6 -3,4

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