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Mercado revisou para baixo as expectativas de inflação e juros e para cima as de crescimento do PIB
O mercado revisou para baixo as projeções para a inflação deste ano e do próximo, bem como a expectativa
de taxa Selic. A mediana das projeções de crescimento permaneceu em 0,60% para 2017 e passou de 2,1%
para 2,2% para 2018. Já as expectativas para o IPCA de 2017 foram novamente ajustadas para baixo, de
uma alta de 3,14% para outra de 3,08%, e de 4,15% para 4,12% para 2018. Por sua vez, a mediana da taxa
Selic permaneceu em 7,0% para o final deste ano e caiu de 7,25% para 7,0% para o final de 2018. Por fim, a
mediana das expectativas para a taxa de câmbio ficou estável em R$/US$ 3,20 para o final deste ano e
recuou de R$/US$ 3,35 para R$/US$ 3,30 para o final de 2018.

Destaques da Semana

As atenções do mercado estarão voltadas aos dados de Inflação no Brasil e à decisão de política
monetária dos EUA
O foco desta semana no Brasil serão os dados de inflação. Teremos divulgação do IPCA-15 e do Relatório
Trimestral de Inflação (RTI). Esperamos continuidade do cenário inflacionário benigno, com variação de
0,16% no IPCA-15 de setembro e, para o RTI, manutenção do tom adotado na última ata de política
monetária. Do ponto de vista de atividade, destacamos os dados do mercado de trabalho formal, que
descontando os fatores sazonais, deverão mostrar geração de vagas próxima da estabilidade.
Na agenda internacional, os primeiros indicadores de setembro deverão confirmar crescimento ainda
robusto no terceiro trimestre. Serão conhecidas as prévias dos PMIs do mês de setembro da Europa e dos
EUA. A expectativa é de que os dados confirmem a visão de uma expansão ainda robusta no terceiro
trimestre, ainda que o dado norte-americano possa ser contaminado pelos efeitos dos furacões. Com
relação às decisões de política monetária, destaque para os EUA, onde esperamos que o FOMC inicie o
processo de redução do balanço e prossiga com a discussão sobre os reais riscos de inflação no médio prazo.

Internacional

EUA: a frustração com os dados de atividade de agosto nos levou a revisar nossa projeção de crescimento
do terceiro trimestre para 2,0%
A produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,9% entre julho e agosto, segundo a série com ajuste sazonal
divulgada na última sexta-feira pelo Federal Reserve. O resultado surpreendeu a mediana das expectativas
do mercado, de uma alta de 0,1%, devido os efeitos maiores do que esperado do furacão Harvey. Dessa
forma, os principais responsáveis pela queda do indicador foram o setor manufatureiro e de mineração,
com quedas de 0,3% e 0,8%, nessa ordem. Outro componente da produção industrial que merece destaque
é o de serviços industriais de utilidade pública, cuja forte contração (5,5%) refletiu a menor demanda por
energia nos estados da costa leste devido ao verão mais ameno. Por fim, a utilização da capacidade
instalada retraiu para 76,1% ante 76,9% no mês anterior. Sendo assim, os dados do setor industrial sugerem
que os efeitos do furacão Harvey foram mais intensos do que o esperado, o que eleva a preocupação com
os dados de setembro, devido ao provável impacto do furacão Irma. Outro dado divulgado na semana

Destaques do dia

o Mercado revisou para baixo as expectativas de inflação e juros e para cima as de crescimento do PIB.

o Nesta semana, as atenções do mercado estarão voltadas aos dados de Inflação (e às simulações
contindas no Relatório Trimestral de Inflação) no Brasil e à decisão de política monetária dos EUA

o Frustração com os dados de atividade dos EUA nos levou a revisar nossa projeção de crescimento do PIB
no terceiro trimestre para 2,0%.

o Aceleração da inflação na Área do Euro em agosto refletiu a maior alta dos preços de energia



2

Boletim Diário

passada foi indicador de vendas no varejo, que caiu 0,2% na passagem de julho para agosto. Porém, essa
desaceleração não pode ser atribuída como consequência do furacão Harvey, uma vez que a queda do
índice foi puxada pela contração das vendas online (-1,8%). Outros dois componentes que ajudam a explicar
a queda do indicador são vestuário e materiais de construção, com quedas de 1,0% e 0,5%,
respectivamente. Sendo assim, os fracos indicadores de atividade de agosto nos levaram a revisar nossa
estimativa de crescimento (anualizado) do PIB do terceiro trimestre, de 2,5% para 2,0%.

Área do Euro: aceleração da inflação em agosto refletiu a maior alta dos preços de energia
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro registrou alta de 1,5% em agosto na comparação
interanual, acelerando ante a elevação de 1,3% observada em julho, segundo dado final divulgado hoje pela
Eurostat. O resultado confirmou a indicação da leitura preliminar. Esse movimento refletiu principalmente a
aceleração dos preços de energia, que subiram 4,0%, ante avanço de 2,2% na leitura anterior. Os núcleos,
no entanto, apresentaram movimento mais comportado, com o indicador que exclui energia registrando
alta de 1,2%, 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 retirada dos estímulos monetários nas
próximas reuniões.

Tendências de mercado

Os mercados acionários iniciam a semana em alta. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo positivo,
com destaque para Hong Kong, cujo índice subiu 1,3%. As bolsas europeias operam no campo positivo,
mesma direção indicada pelos índices futuros dos Estados Unidos para suas bolsas ao longo do dia. No
mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes, à
espera da reunião de política monetária do Fed, nesta quarta-feira.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, a despeito dos dados mais fracos de
perfuração de poços dos Estados Unidos, divulgados na última sexta-feira. As commodities agrícolas são
negociadas sem direção única, enquanto os preços dos metais industriais avançam.

No Brasil, o mercado deve reagir à evolução das projeções contidas no Relatório Focus do Banco Central e
ao resultado da segunda prévia do IGP-M, divulgados há pouco. Na agenda de indicadores, temos os dados
semanais da balança comercial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)
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Indicadores do Mercado

15/09/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 8.25 0.00 -1.00 -6.00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.84 0.00 -0.07 -5.13

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.17 0.38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.61 0.00 -0.53 -4.99

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.52 -0.02 -0.54 -4.53

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,243.59 -0.89 45.62 299.96

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,432.17 -8.86 71.85 465.39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 182.09 0.90 -22.10 -94.68

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.11 -0.34 -1.89 -5.82

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 75,757 1.47 10.83 30.82

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,452 1.42 10.85 30.81

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,500 0.18 1.45 16.44

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256.17 -0.35 1.07 12.28

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19,910 0.52 0.79 21.36

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,354 -0.53 3.15 11.68

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.20 0.02 -0.07 0.51

Euro - US$/€ (**) 1.19 0.2 1.8 6.2

Iene - ¥/US$ (**) 110.83 0.5 0.1 8.6

Libra - US$/£ (**) 1.36 1.5 5.6 2.7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17.66 0.0 -0.8 -8.7

Yuan - RMB/US$ (**) 6.55 -0.1 -2.0 -1.8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184.05 0.7 7.7 3.4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55.62 0.3 9.5 19.4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,321 -0.3 3.7 0.6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 969 0.2 5.1 1.9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 355 3.8 -0.1 7.5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 -0.2 3.5 -5.1
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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