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Balança comercial continuou a registrar significativos superávits reforçando nosso cenário favorável para
as contas externas.
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,1 bilhão na terceira semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os
dias 11 e 15 de setembro, as exportações somaram US$ 4,6 bilhões, superando as importações, que
alcançaram US$ 3,5 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do ano passado,
houve crescimento de 21,1% dos embarques e de 16,6% das compras externas. O crescimento das
exportações foi explicado pelo aumento nas vendas das três categorias de produtos: básicos (33,5%),
manufaturados (16,4%) e semimanufaturados (7,4%). Em relação às importações, cresceram os gastos
principalmente com adubos e fertilizantes e com equipamentos eletroeletrônicos, de 32,8% e 31,5%, nessa
ordem. Na margem, os embarques seguiram estáveis enquanto as compras externas apresentaram alta de
9%. Assim, o saldo da balança comercial acumulou superávit de US$ 2,5 bilhões em setembro e de US$ 50,6
bilhões no ano. Esse resultado reforça nossa percepção que a situação das contas externas permanece
bastante favorável para o país. Projetamos um superávit comercial de US$ 64 bilhões em 2017 e que o baixo
déficit externo tem sido financiado por investimentos diretos no país.

Atividade

Abrainc: lançamentos de imóveis mostraram recuperação em julho
Os lançamentos de imóveis residenciais somaram 6,6 mil unidades em julho, uma alta de 182,6% em relação
ao mesmo mês de 2016, conforme divulgado ontem pela Associação Brasileira das Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc). No mesmo período, as vendas totalizaram 8,0 mil imóveis, o que responde a um
recuo de 0,6% na comparação interanual. Os distratos foram equivalentes a 35,5% das vendas. Com isso,
nos últimos doze meses, os lançamentos acumularam alta de 7,1%, as vendas permaneceram estáveis e os
distratos recuaram 17,2%. Nesse período, os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida
ganharam relevância, com aumento de 12,2% dos lançamentos e de 24,1% das vendas. Entendemos que a
melhora do mercado imobiliário residencial ocorrerá de forma gradual dos próximos meses, à medida que
os estoques continuem ajustando e a retomada da atividade econômica for se consolidando.

Internacional

Área do Euro: Índice Zew indicou um crescimento robusto da economia do bloco neste terceiro trimestre
O índice Zew de sentimento econômico da Área do Euro registrou alta entre agosto e setembro, passando
de 29,3 para 31,7 pontos, e revertendo parcialmente a queda registrada no mês anterior de acordo com os
dados divulgados hoje. O indicador da Alemanha também mostrou avanço no período, com o componente
de expectativas passando de 10,0 para 17,0 pontos, enquanto o componente de situação atual subiu 1,2
ponto, para 87,9 pontos, no mesmo período. O resultado mais forte desse indicador indica que a atividade
na região continua robusta no terceiro trimestre colocando um viés de alta em nossa projeção para o
crescimento do PIB da Área do Euro, de alta de 0,4% neste trimestre.

Destaques do dia

o Balança comercial continuou a registrar significativos superávits reforçando nosso cenário favorável para
as contas externas.

o Lançamentos de imóveis residenciais cresceram em julho, apesar de uma pequena queda das vendas.

o Índice Zew indicou um crescimento robusto da economia da Área do Euro neste terceiro trimestre.
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Tendências de mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira, com cautela à espera da reunião de
política monetária do Fed, que ocorrerá amanhã. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo negativo,
com exceção de Tóquio, cujo índice avançou 2,0% na volta do feriado no Japão. 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 perde valor ante as principais moedas dos países
desenvolvidos, com exceção do iene.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo avançam, após a fala do Ministro de Petróleo do
Iraque, que defendeu a prorrogação dos cortes de produção da Opep para o fim do próximo ano. As
commodities agrícolas são negociadas sem direção única, enquanto os preços dos principais metais
industriais avançam, com exceção do níquel.

No Brasil, em dia com agenda fraca de indicadores domésticos, o mercado deve acompanhar o movimento
do exterior.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:30 EUA Construção de novas residências (ago) 1,9% (m/m)
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Indicadores do Mercado

18/09/17
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 -0,03 -5,06

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,10 0,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,59 -0,02 -0,48 -4,96

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,46 -0,06 -0,59 -4,53

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.246,37 2,79 51,65 297,68

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.438,44 6,27 86,13 482,58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 178,49 -3,60 -29,18 -92,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,14 0,87 -0,31 -3,84

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 75.990 0,31 10,59 33,13

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.540 0,28 10,61 33,04

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.504 0,15 3,23 17,05

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,87 0,27 1,93 13,45

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.910 0,00 2,26 20,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.363 0,28 2,88 11,99

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,23 0,03 0,03 0,54

Euro - US$/€ (**) 1,20 0,1 1,6 7,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,57 0,7 2,2 9,1

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,7 4,9 3,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,76 0,6 0,3 -9,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,58 0,3 -1,4 -1,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,73 -0,3 6,2 3,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,48 -0,3 5,2 21,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.307 -1,1 1,6 0,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 968 -0,1 3,2 0,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 352 -0,9 -0,1 4,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 0,4 3,7 -5,3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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