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PIB chinês cresceu 6,8% no terceiro trimestre, reforçando cenário de crescimento sustentado da atividade
econômica no país
Os indicadores de atividade da China divulgados na noite de ontem vieram em linha com a mediana das
expectativas do mercado, reforçando nossa expectativa de crescimento sustentado da atividade ao longo do
ano. O PIB do terceiro trimestre registrou crescimento interanual de 6,8%, em linha com a mediana das
expectativas do mercado e ligeiramente abaixo do crescimento registrado no trimestre anterior (expansão
de 6,9%). Para tanto, a produção industrial teve alta de 6,6% em setembro em relação ao mesmo mês de
2016, em linha com o esperado, mas acima do registrado em agosto (6,0%). Já os investimentos em ativos
fixos, por sua vez, continuaram desacelerando, com expansão acumulada no ano de 7,5% até setembro,
ligeiramente abaixo do esperado (7,7%) e também do crescimento acumulado até agosto (7,8%). Vale
destacar os desempenhos positivos dos investimentos nos setores de infraestrutura de transportes e
imobiliário, com altas de 11,3% e 8,1% até setembro, nessa ordem, acelerando ante agosto, quando tinham
apresentado elevações respectivas de 7,9% e 10,9%. Já os investimentos no setor industrial e de
infraestrutura desaceleraram, passando de um crescimento de 4,5% para outro de 4,2% na mesma base de
comparação. Por fim, as vendas do varejo registraram expansão interanual de 10,3%, em linha com o
consenso de mercado (10,2%) e ligeiramente acima da alta observada em agosto (10,1%). Em suma, o
conjunto de indicadores de atividade do terceiro trimestre se mostraramm mais favoráveis do que
esperávamos meses atrás, fazendo com que elevemos nossa expectativa de crescimento do PIB em 2017 de
6,6% para 6,8%.

Atividade

Vendas de medicamentos seguiram em alta, enquanto produção de fertilizantes caiu em setembro, sem
alterar cenário de alta do setor industrial no mês
As vendas da indústria farmacêutica avançaram 3,4% entre agosto e setembro, conforme os dados
divulgados ontem pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo
(Sindusfarma) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Na comparação com setembro do ano passado, as
vendas subiram 7,1%, acumulando alta de 5,5% no ano. A expansão deste ano tem ocorrido principalmente
pela venda de produtos genéricos, que acumulam alta de 12,5% nos primeiros nove meses do ano. Em
sentido oposto do resultado das vendas da indústria farmacêutica, a produção de fertilizantes sofreu queda
de 16,5% na margem, segundos dados divulgados ontem pela Associação Nacional para Difusão de Adubos
(ANDA) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, registrando baixa de 19,9% ante ao mesmo mês do ano
passado. Apesar da divergência entre os indicadores, acreditamos na alta do setor industrial para setembro,
em conformidade com resultados já divulgados por outros indicadores.

Destaques do dia

o Crescimento de 6,8% do PIB da China reforça cenário de crescimento sustentado da atividade econômica
no país

o Vendas de medicamentos seguiram em alta, enquanto produção de fertilizantes caiu em setembro, sem
alterar cenário de alta da indústria no mês

o Fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 281 milhões na segunda semana de outubro, refletindo
saldo positivo da conta financeira

o Livro bege reforça cenário de crescimento sólido sem pressões de salários e preços
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Setor externo

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 281 milhões na segunda semana de outubro,
refletindo saldo positivo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 281 milhões na semana compreendida entre os dias 9 e 13
de outubro, 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 fechar
com superávit de US$ 349 milhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 9,731 bilhões, superiores
às vendas de US$ 9,381 bilhões. A conta comercial, por sua vez, registrou saídas liquidas de US$ 69 milhões,
resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 2,258 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 2,326
bilhões destinados às importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 1,261
bilhão em outubro e de US$ 7,940 bilhões no ano.

Internacional

Livro bege reforça cenário de crescimento sólido sem pressões de salários e preços
O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed, trouxe poucas alterações em relação ao documento anterior. Os
estados reportaram que a atividade econômica cresceu em ritmo “modesto a moderado” entre setembro e
primeira semana de outubro, a despeito dos impactos dos furacões Irma e Harvey, que afetaram a atividade
em alguns distritos. Já o mercado de trabalho permaneceu apertado, com o emprego crescendo
moderadamente na maioria das regiões pesquisadas, porém ainda sem significativas pressões salariais.
Dessa forma, o relatório ressaltou que as pressões de preços também permaneceram contidas no período.
Em suma, o Livro Bege veio em linha com nossa expectativa de que a economia do país deve registrar forte
crescimento no terceiro trimestre. Assim, reforçamos nossa projeção de crescimento do PIB dos EUA de
2,3% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, em termos anualizados.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam em baixa nesta quinta-feira. A despeito do resultado do PIB Chinês, que
veio em linha com as expectativas, as bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo negativo, com exceção
do índice de Tóquio (+0,4%). As bolsas europeias operam em queda, em meio à intensificação das tensões
em relação ao movimento separatista na Espanha. Os índices futuros dos Estados Unidos, por sua vez,
indicam que suas bolsas devem recuar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar apresenta leve
tendência de depreciação ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção da libra, que
deprecia após surpresa negativa com os dados de comércio do Reino Unido.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo recuam, a despeito da redução dos estoques norte-
americanos do produto. As cotações das commodities agrícolas são negociadas em alta, com exceção do
trigo, enquanto os preços dos metais industriais caem.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes na agenda doméstica, o mercado deve seguir a tendência
externa.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

19:00 Chile Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,50% 2,50% 
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Indicadores do Mercado

18/10/17
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) (*) 7,13 0,01 -0,72 -5,12

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,34 -0,03 -0,24 -4,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,26 0,00 -0,20 -4,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.307,28 5,59 63,35 296,68

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.468,26 1,11 30,97 322,91

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 177,01 -3,91 -1,48 -94,42

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,41 1,11 -0,56

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.591 0,51 0,79 20,08

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.721 0,63 0,57 20,44

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.561 0,07 2,29 19,71

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,48 0,28 2,57 14,70

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.363 0,13 7,30 25,93

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.382 0,29 0,56 9,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,35 0,05 0,12 0,61

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,2 -1,4 7,3

Iene - ¥/US$ (**) 112,94 0,7 1,2 8,7

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,1 -2,1 7,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,86 0,4 6,2 1,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,61 0,1 0,6 -1,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,99 -0,2 0,3 -5,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 58,15 0,5 4,8 12,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.280 -0,2 -2,1 1,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 984 -0,1 1,7 1,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 -0,4 -0,9 -1,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 138 -0,4 -2,6 -8,9
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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