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Avanço do índice de confiança do comércio em setembro reforça expectativa de retomada da economia
Em linha com os demais dados de confiança divulgados nos últimos dias, a Sondagem do Comércio,
divulgada hoje pela FGV, apontou para uma melhora da confiança no setor. O índice de confiança do
comércio apresentou alta de 6,8 pontos na passagem de agosto para setembro, atingindo 89,2 pontos, o
maior nível desde outubro de 2014. Esse resultado refletiu a melhora tanto do indicador de situação atual,
que passou de 77,4 para 83,9 pontos, como do de expectativas, que subiu 7,0 pontos, para 95,1 pontos. O
comportamento positivo dos indicadores de confiança neste mês reforça nossa expectativa de recuperação
da atividade econômica.

Atividade

ABAL: produção de alumínio apresentou ligeira queda na passagem de julho para agosto
A produção de alumínio primário atingiu 67,7 mil toneladas em agosto, de acordo com a Associação
Brasileira do Alumínio (Abal). Esse número representa uma queda de 0,9% em relação ao mês anterior, na
série livre de efeitos sazonais, e consiste na segunda baixa consecutiva depois de cinco meses de alta. Na
comparação interanual, houve diminuição de 1,2% em agosto. Entretanto, no ano a produção acumula alta
de 1,7% em relação ao mesmo período de 2016. Apesar da queda da produção de alumínio, esperamos
estabilidade na produção industrial em agosto.

Setor Externo

BC: transações correntes registaram saldo negativo em agosto, enquanto investimento direto no país
permaneceu elevado
O saldo em transações correntes foi negativo em US$ 0,3 bilhão em agosto, de acordo com os dados
divulgados ontem pelo Banco Central. Nos últimos doze meses, o déficit acumulado chegou a US$ 13,5
bilhões. Por outro lado, o ingresso de investimento direto no país (IDP) seguiu forte no período. Assim, em
doze meses o montante recebido de IDP é significativamente superior ao déficit em conta corrente, o que
torna a necessidade de financiamento negativa, em US$ 69,0 bilhões. Na conta corrente, destacamos
novamente o forte superávit da balança comercial, de US$ 5,3 bilhões, em linha com os dados divulgados
anteriormente pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Mais uma vez, o saldo positivo foi
impulsionado pelo forte desempenho das exportações. Para setembro, as informações semanais já
conhecidas apontam para um superávit elevado, semelhante ao de agosto. O déficit em serviços atingiu US$
2,9 bilhões, ante saldo negativo de US$ 2,2 bilhões registrado no mesmo período do ano passado. Já o
déficit de renda primária, de US$ 2,9 bilhões, ficou um pouco acima do patamar registrado em agosto de
2016 (de US$ 2,6 bilhões). Na conta financeira, os investimentos diretos no país registraram entrada líquida
de US$ 5,1 bilhões, e seu saldo acumulado nos últimos doze meses somou US$ 82,5 bilhões. No mesmo
sentido, as ações registraram saldo positivo de US$ 1,2 bilhão. Por outro lado, renda fixa registrou saída
líquida de US$ 0,6 bilhão. Por fim, a taxa de rolagem ficou em 69%, mas as prévias de setembro indicam
uma taxa de rolagem superior a 200%, por conta das captações externas e da rolagem dos empréstimos.

Destaques do dia

o Avanço da confiança do comércio em setembro reforça expectativa de retomada da economia.

o Produção de alumínio apresentou ligeira queda de 0,9% na passagem de julho para agosto.

o Transações correntes registaram saldo negativo, enquanto investimento direto no país permaneceu
elevado.

o Discurso da presidente do Fed reforçou gradualismo do ajuste da política monetária, mas indicou nova
alta dos juros em dezembro.
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Internacional

Discurso de Yellen reforçou cenário de gradualismo na normalização da política monetária, porém
manteve a indicação de mais uma alta dos juros em dezembro
Em discurso realizado na tarde de ontem, Janet Yellen voltou a indicar que a remoção dos estímulos
monetários será bastante gradual, reforçando a sinalização de que a taxa de juros de equilíbrio pode ser
mais baixa, diante do cenário de inflação ainda controlada, mesmo com a taxa de desemprego próxima do
pleno emprego. Porém, Yellen também ressaltou a importância de manter a trajetória de normalização da
taxa básica de juros, uma vez que mantê-la em patamar deprimido reduz o espaço de atuação da política
monetária, ou seja, restringe a possibilidade de um flexibilização dos juros em caso de uma recessão. Dessa
forma, nossa interpretação do discurso de ontem reforça a percepção de que o Fed elevará os juros mais
uma vez em dezembro e deve manter o gradualismo no ajuste em 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam em alta nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo
positivo, com exceção de Tóquio, cujo índice recuou 0,3%. As bolsas europeias operam em alta, mesma
direção apontada 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 do
anúncio dos detalhes da proposta de reforma tributária de Trump nos Estados Unidos, e após a fala de Janet
Yellen na tarde de ontem, na qual foi reforçada a expectativa de mais uma alta da taxa de juros este ano.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo apresentam leve recuo. Hoje serão conhecidos os
dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem ter recuado na última semana, conforme
indicado ontem pelo American Petroleum Institute (API). As cotações das principais commodities agrícolas
recuam, com exceção do açúcar, enquanto os preços dos metais industriais sobem.

Na agenda doméstica, o Banco Central divulgará os dados do mercado de crédito referentes a agosto e os
dados semanais do fluxo cambial. Além disso, conheceremos os resultados da sondagem industrial da CNI.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

09:00 Brasil
IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 

transformação (ago)

10:30 Brasil
BCB: Nota à imprensa - Política monetária e operações de 

crédito

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (ago)

09:30 EUA Encomendas de bens duráveis (ago) - preliminar 1,0% (m/m)
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Indicadores do Mercado

26/09/17
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 0,00 -4,72

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,33

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,53 -0,02 -0,35 -4,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,26 -0,05 -0,56 -4,40

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.276,36 9,36 63,04 298,85

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.463,42 8,42 123,02 434,79

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 205,55 3,42 8,70 -68,09

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,17 0,21 0,23 -2,35

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74.319 -0,17 4,57 28,02

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.822 -0,19 4,53 28,03

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.497 0,01 2,20 16,34

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,29 0,01 2,56 13,22

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.330 -0,33 4,51 22,88

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.344 0,06 0,36 12,18

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,24 0,02 0,07 0,65

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,5 -1,1 4,8

Iene - ¥/US$ (**) 112,24 0,5 2,6 11,9

Libra - US$/£ (**) 1,35 -0,1 4,5 3,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,96 0,2 1,9 -9,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,64 0,3 -0,1 -0,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,40 -1,2 5,6 -1,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 58,44 -1,0 11,5 23,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.298 -0,7 0,4 -3,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 964 -0,8 2,6 1,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 352 -0,4 4,0 7,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 142 -1,1 2,4 -6,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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