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EUA: Dados do mercado imobiliário de agosto sugerem um crescimento modesto do setor nos próximos
trimestres, porém mantemos nossa expectativa de crescimento do PIB em 2,1% no ano

Os dados do mercado imobiliário nos EUA reforçaram a percepção de que o setor perdeu parte do seu
ímpeto de crescimento após a crise de 2008, ainda que a trajetória de recuperação tenha se mostrado
contínua. O número de novas construções nos Estados Unidos registrou queda de 0,8% na passagem de
julho para agosto, em termos anualizados. Já o número de permissões de novas construções cresceu 5,7%
em agosto, na mesma base de comparação. Ademais, os dados de agosto do relatório do instituto de
estatística dos EUA (Census Bureau) não trouxeram uma grande divergência no comportamento regional,
sugerindo que os dados coletados em agosto ainda não capturaram os impactos do furacão Harvey sobre o
setor de construção civil. Sendo assim, esperamos uma ligeira correção nos dados de agosto e um fraco
desempenho em setembro, refletindo os efeitos do furacão Irma. Apesar dessa esperada piora no
desempenho do setor no terceiro trimestre, por conta dos eventos climáticos, não esperamos grandes
impactos desses eventos no PIB, uma vez que o setor perdeu participação na economia após a crise de
2008. Sendo assim, mantemos nossa expectativa de 2,1% para o crescimento do PIB em 2017.

Atividade

Produção de aço avançou no mês de agosto, puxada pelo segmento de veículos e pelas exportações, e os
estoques dos distribuidores caíram refletindo o crescimento das vendas

A produção nacional de aço bruto somou 2,9 milhões de toneladas em agosto, segundo dados divulgados
ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). Tal resultado representou aumento de 2,5% em relação à produção
de julho, segundo os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. A produção de aços planos registrou alta
de 7,5%, puxada pelo setor automotivo, e a produção de semi-acabados cresceu 6,8%, impulsionada pelas
exportações, que avançaram 25,4%. Em sentido contrário, a produção de aços longos sofreu uma queda de
0,6%, influenciada pela baixa performance da construção civil. Nos meses à frente, estimamos continuidade
de recuperação da produção do setor siderúrgico, acompanhando a melhora da atividade econômica. Por
sua vez, as vendas de aço pelos distribuidores somaram 301,7 mil toneladas no mês de agosto, conforme
divulgado hoje pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). O resultado representa uma alta de
1,4% em relação a julho, na série livre de fatores sazonais e calculada pelo Depec-Bradesco. No sentido
oposto, as compras totalizaram 276,7 mil toneladas, baixa de 0,1% na mesma base de comparação. Com
isso, os estoques atingiram 897,5 mil toneladas no período, recuando de 3,5 meses de vendas em julho para
3,3 meses em agosto.

Destaques do dia

o Dados do mercado imobiliário dos Estados Unidos sugerem um crescimento modesto do setor nos
próximos trimestres, porém mantemos nossa expectativa de crescimento do PIB em 2,1% no ano

o Produção de aço avançou no mês de agosto, puxada pelo segmento de veículos e pelas exportações e os
estoques dos distribuidores caíram refletindo o crescimento das vendas.

o Alta do consumo destinado à geração de energia impulsiona consumo de gás natural em julho
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Abegás: Alta do consumo destinado à geração de energia impulsiona consumo de gás natural em julho
O consumo interno de gás natural chegou a 69 milhões de metros cúbicos por dia em julho, segundo dados
divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Tal
nível representa uma alta de 17,7% em relação a junho, de acordo com os dados dessazonalizados pelo
Depec-Bradesco. O aumento em relação ao mês anterior foi impulsionado pelo crescimento de 90,7% do
consumo destino à geração de energia. O consumo industrial, por sua vez, cresceu 0,7%. Vale lembrar que a
produção industrial cresceu 0,8% na passagem de junho para julho, de acordo com a Pesquisa Industrial
Mensal do IBGE.

Tendências de mercado

Os mercados operam com cautela nesta quarta-feira, à espera da reunião de política monetária dos Estados
Unidos, onde esperamos que o FOMC inicie o processo de redução do balanço e prossiga com a discussão
sobre o balanço de riscos para a inflação no médio prazo. Nesse contexto, as bolsas asiáticas fecharam o
pregão com leve alta. As bolsas europeias operam sem direção única, enquanto os índices futuros das bolsas
dos Estados Unidos seguem próximos à estabilidade. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as
principais moedas dos países desenvolvidos e emergentes.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem avançando. Hoje serão conhecidos os dados
dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem ter subido na última semana, conforme indicado
ontem pelo American Petroleum Institute (API). As principais commodities agrícolas e os metais industriais
são negociados em alta.

Na agenda doméstica, a Receita Federal divulgará o resultado da arrecadação de agosto. Além disso, serão
conhecidos os dados semanais do fluxo cambial.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

05:00 Brasil FIPE: IPC (semanal) 0,01% (m/m)

10:30 Brasil
Receita Federal: Arrecadação de impostos e contribuições 

(ago)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

15:00 EUA Banco Central anunciará decisão de política monetária 1,25% 1,25% 
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Indicadores do Mercado

19/09/17
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 -5.04

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2.54 0.00 0.10 0.28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7.58 0.00 -0.48 -4.96

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7.39 -0.07 -0.66 -4.60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3,248.55 2.18 53.82 298.37

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3,449.82 11.38 97.51 496.98

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 178.58 0.09 -29.09 -95.01

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.14 -0.02 -0.36 -4.17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 75,974 -0.02 10.56 32.47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,528 -0.04 10.57 32.42

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,507 0.11 3.34 17.18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257.14 0.11 2.04 12.46

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20,299 1.96 4.26 22.88

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,357 -0.18 2.70 10.93

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.24 0.02 0.05 0.53

Euro - US$/€ (**) 1.20 0.3 2.0 7.3

Iene - ¥/US$ (**) 111.59 0.0 2.2 9.5

Libra - US$/£ (**) 1.35 0.1 5.0 3.7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17.80 0.2 0.5 -9.6

Yuan - RMB/US$ (**) 6.57 0.0 -1.5 -1.5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182.58 -1.2 5.1 0.9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55.14 -0.6 4.6 20.0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,307 0.0 1.6 -0.5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 966 -0.2 3.0 -0.7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 -0.9 -1.1 3.3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 141 -0.5 3.2 -6.4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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