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FGV: maior pressão dos preços agrícolas explicou aceleração do IGP-M em março, mas não altera visão
benigna para a inflação deste ano
O IGP-M de março acelerou para 0,64%, ante a ligeira alta de 0,07% no mês anterior, conforme divulgado há
pouco pela FGV. Esse resultado ficou pouco acima da mediana das expectativas do mercado (0,62%) e
abaixo da nossa projeção (0,70%). Em relação ao nosso número, a surpresa concentrou-se no
comportamento mais ameno dos preços industriais. Acumulado em doze meses, o índice agregado registrou
ligeira alta de 0,20%. Considerando-se a abertura, esse avanço na margem foi explicado principalmente pela
aceleração dos preços agrícolas, que passaram de uma queda de 0,71% para uma alta de 3,28%,
impulsionados pela forte alta dos preços da soja e do milho. Já os preços industriais subiram 0,12%, ante o
avanço de 0,21% registrado na leitura anterior. O IPC oscilou de 0,28% para 0,14% no período, enquanto o
INCC avançou de 0,14% para 0,23%. Apesar desse avanço mensal do IGP-M, acreditamos que o repasse ao
consumidor deve ser contido no curto prazo, não alterando o cenário benigno para a inflação deste ano.

Atividade

FGV: indicador de confiança do setor de serviços caiu em março, após sequência de três altas
consecutivas
Em direção oposta aos avanços reportados nas sondagens da indústria e do comércio, divulgadas ontem, o
indicador de confiança do setor de serviços (ICS) recuou 1,7 ponto entre fevereiro e março, segundo
divulgado há pouco pela FGV. O recuo foi influenciado pela queda dos dois componentes do ICS, o de
situação atual e o de expectativas. Se por um lado o indicador agregado mantém-se abaixo do patamar
neutro (100 pontos), por outro essa correção baixista veio após uma sequência de três altas consecutivas,
motivo pelo qual deve ser lida mais como uma acomodação do que reversão de tendência.

Inflação

FipeZap: preços de venda de imóveis comerciais subiram em fevereiro, enquanto os de locação retraíram
O índice de preços de venda de imóveis comerciais cresceu 0,21% em fevereiro, terceira alta consecutiva,
segundo os dados divulgados ontem pela Fipe em parceria com o site Zap Imóveis. Esse avanço foi puxado
pelo desempenho positivo dos preços em São Paulo (0,29%) e Rio de Janeiro (0,43%), enquanto Belo
Horizonte e Porto Alegre sofreram variações negativas de 0,35% e 0,17%, respectivamente. Em sentido
oposto, o preço de locação de imóveis retraiu 0,22% na margem, resultado influenciado, em grande medida,
pela queda de 1,76% no preço do aluguel no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o preço médio de venda de
imóveis comerciais acumula alta de 0,76% nos dois primeiros meses do ano, resultado superior ao valor
acumulado do IPCA (0,61%), ao passo que o aluguel registrou queda acumulada de 0,32% no mesmo
período. O ritmo gradual de recuperação econômica deverá favorecer a recomposição (moderada) de
preços de imóveis comerciais ao longo dos próximos trimestres. Entretanto, avaliamos que os preços de
venda e de locação de imóveis em São Paulo e Porto Alegre deverão apresentar reação mais evidente
devido ao menor volume de estoques e crescimento da absorção por novos espaços. No Rio de Janeiro e
Belo Horizonte os preços deverão ter recuperação mais tardia diante de estoques ainda muito elevados.

Destaques do dia

o Maior pressão dos preços agrícolas explicou aceleração do IGP-M em março, mas não altera visão
benigna para a inflação deste ano

o Indicador de confiança do setor de serviços caiu em março, após sequência de três altas consecutivas

o Preços de venda de imóveis comerciais subiram em fevereiro, enquanto os de locação retraíram

o Governo Central registrou déficit primário de R$ 19,3 bilhões em fevereiro

o Queda na confiança do consumidor dos EUA reforçou expectativa de desempenho mais fraco do
consumo no primeiro trimestre de 2018
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Fiscal

Tesouro Nacional: Governo Central registrou déficit primário de R$ 19,3 bilhões em fevereiro
O resultado primário do Governo Central ficou deficitário em R$ 19,3 bilhões em fevereiro,
conforme divulgado ontem pelo Tesouro Nacional. Esse resultado ficou pouco abaixo do esperado
pelo mercado, de déficit de R$ 20,8 bilhões. Considerando-se a abertura a valores de fevereiro e
na comparação com o mesmo mês de 2017, as receitas avançaram 9,8% em termos reais, para R$
106,1 bilhões, enquanto as despesas caíram 0,6%, para R$ 97,5 bilhões. No acumulado em 12
meses, o déficit primário atingiu R$ 104,2 bilhões (equivalente a 1,6% do PIB), enquanto o
resultado primário acumulado no ano apresenta superávit de R$ 11,8 bilhões. A arrecadação segue
mostrando sinais de recuperação, em linha com a retomada do PIB, mas também com a influência
de receitas extraordinárias, enquanto as despesas seguem sob a regra de cumprimento do teto.
Avaliamos que a meta do déficit primário (R$ 159 bilhões) será cumprida este ano.

Internacional

EUA: queda na confiança do consumidor reforçou expectativa de desempenho mais fraco do
consumo no primeiro trimestre
O índice de confiança do consumidor retraiu 2,3 pontos ante fevereiro, atingindo 127,7 pontos em
março, segundo dados divulgados ontem pela Conference Board. Esse desempenho decorre,
majoritariamente, da piora do índice de expectativas, que sofreu queda de 3 pontos em relação ao
mês passado. No mesmo sentido, o componente de situação atual recuou 1,3 ponto, apesar da
melhora da percepção da população em relação ao mercado de trabalho, cuja abertura, que mede
a dificuldade de se conseguir emprego, atingiu 14,9 pontos, menor valor desde julho de 2001. O
resultado do índice de confiança do consumidor está em linha com nossa expectativa de consumo
mais fraco para o primeiro trimestre do ano, comparativamente ao esperado inicialmente.

Tendências de Mercado

A volatilidade recente nos mercados acionários indica que as tensões comerciais entre EUA e China
seguem no radar dos investidores, fator que é agravado pela onda recente de notícias negativas
vindas do setor de tecnologia. Com isso, os mercados acionários operam majoritariamente com
perdas nesta manhã. Na Ásia, as principais bolsas encerraram o pregão em baixa. As principais
praças europeias e os índices futuros das bolsas norte-americanas também recuam.

No mercado de divisas, o dólar estende seus ganhos ante as principais moedas, com maior procura
dos títulos do tesouro norte-americano diante do agravamento da percepção de risco
internacional. Esse cenário também se reflete no mercado de commodities, com recuo das
cotações das principais agrícolas, metálicas e industriais. Hoje serão divulgados os dados dos
estoques de petróleo nos Estados Unidos.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir ao resultado do IGP-M,
divulgado há pouco pela FGV, enquanto as taxas mais longas devem seguir a tendência
internacional de maior aversão ao risco.
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Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:30 Brasil BCB: Nota à Imprensa - Política Fiscal (fev)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - INEC (mar)

9:30 EUA PIB (4° tri.) - preliminar 2,7% (tri/tri) 2,7% (tri/tri)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

27/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 -0,25 -5,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,32 0,02 -0,38 -3,31

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,24 0,03 -0,36 -3,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,07 0,03 -0,52 -2,56

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,30 0,00 -0,32 -0,87

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,10 -5,07 -5,18

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 166,22 -5,94 15,52 -70,04

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,33 0,35 2,49 6,37

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 83.808 -1,50 -3,60 30,32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.571 -1,47 -3,39 30,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.613 -1,73 -4,80 11,57

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 248,09 1,16 -3,63 -1,29

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.317 2,65 -4,79 12,28

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.167 1,05 -3,81 -3,07

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,78 -0,08 -0,12 0,40

Euro - US$/€ (**) 1,24 -0,3 1,4 14,2

Iene - ¥/US$ (**) 105,34 -0,1 -1,9 -4,8

Libra - US$/£ (**) 1,42 -0,5 1,8 12,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,38 0,2 -2,5 -2,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,28 -0,1 -0,5 -8,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,57 -0,2 0,2 12,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,11 0,0 5,2 38,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.342 -1,0 1,8 6,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.020 -0,6 -1,8 4,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374 0,0 0,9 5,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,2 -1,5 1,8

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

Equipe Técnica 
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