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Confiança da indústria avançou em março
O índice de confiança da indústria subiu 1,7 ponto entre fevereiro e março, alcançando 102,1 pontos,
segundo os dados preliminares da Sondagem da Indústria, divulgados há pouco pela FGV. Essa elevação, a
segunda consecutiva, foi explicada principalmente pela alta de 2,3 pontos do componente de expectativas,
que atingiu 103,7 pontos, enquanto o índice de situação atual subiu 1,0 ponto, para 100,4 pontos. O nível de
utilização da capacidade instalada, por sua vez, avançou de 75,6% para 76,1%, o maior nível desde 2015.
Esse avanço da confiança em março reforçou o cenário recuperação da atividade do setor nos próximos
meses.

Atividade

Inda: vendas dos distribuidores de aço registraram menor queda na margem em fevereiro do que no mês
anterior
As vendas dos distribuidores de aço somaram 259,8 mil toneladas em fevereiro, segundo dados divulgados
ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Esse resultado representa um recuo de 0,3%
em relação a janeiro, na série livre de efeitos sazonais, menos intensa do que à queda anterior, de 2,1%. No
sentido oposto, as compras totalizaram 257,8 mil toneladas, um crescimento de 11,9% na margem,
devolvendo a queda anterior (-9,1%). Com isso, os estoques atingiram 866,5 mil toneladas no período, o
equivalente a 3,3 meses do nível de vendas atual. Vale ressaltar que, na comparação interanual, tanto as
vendas como as compras de aço seguiram fortes, com altas de 20,6% e 16,0%, respectivamente. Assim,
esperamos que o setor continue reagindo positivamente nos próximos meses, impulsionado pela retomada
gradual da atividade econômica. Porém, as novas tarifas norte-americanas sobre as importações de aço são
um fator de risco para o setor, podendo afetar negativamente as exportações brasileiras para os Estados
Unidos.

Internacional

Colômbia: BanRep manteve a taxa de juros em 4,50%, encerrando o ciclo de cortes
O Banco Central da Colômbia (BanRep) manteve a taxa básica de juros em 4,5% a.a., encerrando o ciclo de

afrouxamento, conforme já havia sinalizado no comunicado da reunião de fevereiro. Em relação às reuniões
anteriores, o consenso pela decisão foi ampliado, com apenas um dos membros do comitê de política
monetária votando pela redução de 0,25 p.p. No comunicado divulgado logo após a decisão, o BanRep
destacou alguns pontos que foram considerados: (i) a tendência menos favorável dos preços de alimentos,
que poderia afetar as expectativas, atrasando a convergência para a meta (3,0%); (ii) a prolongada fraqueza
da atividade econômica e a incerteza sobre a velocidade de sua recuperação; e (iii) a consideração de que a
taxa de juros de 4,5% já é ligeiramente expansiva. Além disso, a instituição reiterou que a política monetária
dependerá, a partir de agora, das novas informações disponíveis. Dessa forma, se a atividade econômica
não demonstrar sinais consistentes de um crescimento mais forte, podem surgir expectativas de novos
cortes de juros à frente.

Destaques do dia

o Confiança da indústria avançou em março

o Vendas dos distribuidores de aço registraram menor queda na margem em fevereiro do que no mês
anterior

o Banco Central da Colômbia manteve a taxa de juros em 4,50%, encerrando o ciclo de cortes

o Conforme esperado, Banco Central do Chile manteve a taxa de juros em 2,50%
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Chile: conforme o esperado, Banco Central manteve a taxa de juros em 2,50%
O Banco Central do Chile (BCCh) manteve a taxa básica de juros em 2,5% a.a. em reunião de política
monetária realizada ontem, confirmando nossa expectativa e a do mercado. Tal decisão foi tomada de
forma unânime entre os membros do comitê de política monetária. No comunicado divulgado após a
decisão, a autoridade monetária ressaltou que a inflação tem se comportado conforme esperado e
mantendo-se próxima de 2,0%, enquanto a atividade econômica vem surpreendendo positivamente. Por
fim, o BCCh reforçou seu compromisso de conduzir a inflação para o centro da meta (3,0%) no horizonte de
24 meses.

Tendências de Mercado

Hoje acontecerá a primeira reunião de política monetária do FOMC desde que Jerome Powell assumiu a
presidência do Fed, o que deve influenciar as bolsas e moedas ao longo do dia.

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã. Na Ásia, os índices de
Shangai e Hong Kong cederam, enquanto a bolsa de Tóquio permaneceu fechada devido ao feriado
nacional. As principais bolsas europeias operam sem tendência única, enquanto os índices futuros das
bolsas norte-americanas seguem próximos à estabilidade.

No mercado de divisas, após tendência de apreciação registrada na última semana, o dólar deprecia ante as
principais moedas. Destaque para a apreciação do peso mexicano e da libra esterlina ante a moeda norte-
americana.

No mercado de commodities, as cotações de petróleo operam em alta, à espera dos dados de estoque de
petróleo nos Estados Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas também avançam, com
exceção do milho que permanece praticamente estável, enquanto os preços dos metais industriais
apresentam ligeira alta.

No mercado de juros doméstico, as atenções estarão voltadas para a reunião do Copom de hoje. Além disso,
o mercado deve reagir ao resultado prévio da sondagem industrial, divulgado a pouco pela FGV.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil BCB: Anúncio da taxa básica de juros 6,5% 6,5%

- Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (mar)

15:00 EUA Banco Central anunciará decisão de política monetária 1,75% 1,75%

16:00 Argentina PIB (4º tri.)



3

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

20/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 0,00 -5,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,57 0,01 -0,11 -3,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,47 0,00 -0,11 -3,09

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,41 0,05 -0,21 -2,35

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,53 0,00 -0,15 -0,71

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,09 0,00 -0,04 -0,09

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 156,11 8,46 3,95 -60,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,31 0,73 1,89 7,78

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.164 0,30 -1,91 29,71

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.732 0,28 -1,68 29,85

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.717 0,15 0,03 14,47

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,23 0,48 -1,04 0,16

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.381 -0,47 -2,48 9,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.291 0,35 2,86 1,23

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,90 0,04 0,01 0,44

Euro - US$/€ (**) 1,22 -0,8 -0,8 14,0

Iene - ¥/US$ (**) 106,53 0,4 -0,7 -5,3

Libra - US$/£ (**) 1,40 -0,2 0,0 13,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,77 0,3 0,3 -1,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,33 0,0 -0,1 -8,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,15 1,3 0,5 9,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,42 2,1 3,3 30,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.312 -0,4 -1,3 6,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.028 0,6 0,2 2,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 -0,1 2,5 3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,3 -1,1 1,2

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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