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Sondagens do consumidor e do comércio mostram melhora das expectativas
Em linha com o indicado pela Sondagem da Indústria, os dados da Sondagem do Consumidor, divulgados há
pouco pela FGV, também indicaram um aumento da confiança em novembro. O índice de confiança do
consumidor subiu 3,1 pontos, atingindo 86,8 pontos na série com ajuste sazonal. O movimento refletiu
principalmente a elevação de 3,1 pontos do índice de situação atual, que chegou a 74,5 pontos, enquanto o
componente de expectativas avançou 4,2 pontos para 96,0 pontos. A confiança do comércio, por outro lado,
teve um ligeiro recuo, de 0,1 ponto para 92,4 pontos, refletindo o desempenho do componente de situação
atual que passou de 86,2 para 85,4 pontos. Já o componente de expectativas avançou 0,7 ponto para 99,9
pontos. Tais resultados corroboram nosso cenário de retomada da atividade econômica, com aceleração do
crescimento do PIB no quarto trimestre.

Atividade

ANP: produção de derivados de petróleo registrou alta discreta em outubro, sustentando expectativa de
ligeiro avanço da produção industrial no período
A produção nacional de derivados de petróleo somou 9,27 milhões de metros cúbicos em outubro,
conforme dados divulgados ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Descontando os efeitos sazonais, esse resultado representou uma alta de 0,7% em relação a setembro,
desacelerando em relação ao crescimento de 3,3% observado no mês anterior. Vale ressaltar que a
produção de derivados de petróleo de outubro resultou de uma retração de 4,4% na comparação
interanual, contribuindo para a queda de 5,8% no acumulado do ano. O desempenho do setor, em conjunto
com os demais indicadores coincidentes já conhecidos, reforça nossa expectativa de crescimento da
produção industrial em outubro.

CNI: sondagem da indústria indicou melhora da atividade do setor em outubro
Os dados da sondagem industrial de outubro, divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) apontaram para um avanço de 4,5 pontos da produção ante setembro. O indicador alcançou 52,6
pontos, acima do patamar neutro. No mesmo sentido, o componente de número de empregados registrou
alta de 0,7 ponto, enquanto estoques recuaram 0,3 ponto, na mesma base de comparação. Na série
dessazonalizada pelo Depec – Bradesco, o índice de produção subiu 0,6 ponto, enquanto o de número de
empregados permaneceu praticamente estável (avanço de 0,1 ponto) e o de estoques registrou queda de
0,7 ponto. Esses resultados confirmam nossa expectativa de retomada gradual da economia ao longo dos
próximos trimestres.

Destaques do dia

o Sondagens do consumidor e do comércio mostram melhora das expectativas

o Produção de derivados de petróleo registrou alta discreta em outubro, em linha com expectativa de
ligeiro avanço da produção industrial no período

o Sondagem da indústria da CNI indicou melhora da atividade do setor em outubro

o Tarifa de energia elétrica em dezembro considerará bandeira vermelha no patamar 1

o Balança comercial registrou superávit de US$ 427 milhões na quarta semana de novembro

o Resgates líquidos da dívida pública atingiram R$ 23,3 bilhões em outubro, informou o Tesouro Nacional
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Inflação

Aneel: tarifa de energia elétrica em dezembro considerará bandeira vermelha no patamar 1
A tarifas de energia elétrica em dezembro considerarão a bandeira vermelha patamar 1, informou ontem a
Aneel. Vale destacar que este é o primeiro mês em que a definição da bandeira levou em consideração a
nova metodologia definida pelo órgão. A mudança tem por finalidade reduzir a volatilidade e garantir a
sinalização correta sobre o custo de energia ao consumidor final. Para tanto, a nova regra de determinação
de bandeira tarifária passa a considerar o risco hidrológico, além do preço de energia no mercado livre. A
alteração da bandeira de vermelha 2 em novembro para vermelha 1 em dezembro deve levar a uma queda
dos preços do item de energia elétrica, que reduzirá o IPCA de dezembro em 0,15 p.p..

Setor externo

MDIC: Balança comercial registrou superávit de US$ 427 milhões na quarta semana de novembro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 427 milhões na quarta semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em
termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, esse resultado é equivalente a um
superávit de US$ 50,9 bilhões. Entre os dias 20 e 24 de novembro (lembrando que, em São Paulo e Rio de
Janeiro, a semana teve apenas quatro dias úteis) , as exportações somaram US$ 3,5 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 3,1 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, houve crescimento de 3,9% dos embarques e de 15,1% das compras externas. O crescimento
das exportações foi explicado pelo aumento das vendas de básicos (29,1%) e semimanufaturados (4,3%),
enquanto as vendas de manufaturados caíram 14,2%. Em relação às importações, cresceram os gastos
principalmente com combustíveis e lubrificantes (50,0%). Na margem, excluindo a conta de petróleo, os
embarques recuaram 7,9% e as compras externas aumentaram 3,4%. Assim, a balança comercial acumulou
superávit de US$ 2,9 bilhões no mês e de US$ 61,4 bilhões no ano.

Fiscal

Tesouro: resgates líquidos da dívida pública atingiram R$ 23,3 bilhões em outubro
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 66,6 bilhões em outubro, enquanto os resgates atingiram
R$ 90 bilhões, fazendo com que os resgates líquidos ficassem em R$ 23,3 bilhões, de acordo com os dados
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O estoque da dívida pública chegou a R$ 3,44 trilhões no mês.
Vale notar que mais uma vez observamos entrada de estrangeiros na dívida pública (R$ 6,9 bilhões),
aumentando a participação dos mesmos na dívida para 12,8%, percentual inferior aos 14,9% observados em
outubro do ano passado. Quanto à composição, atualmente 34,62% da dívida pública federal são
representados por títulos prefixados, ao passo que 29,97% são ligados ao índice de preços, 31,6% atrelados
à taxa flutuante e apenas 3,8% relacionados ao câmbio.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o
pregão com perdas, com exceção para a de Shanghai, que subiu 0,2%, revertendo parte das perdas
registradas ontem. Já as bolsas europeias operam no campo positivo, mesma direção apontada pelos índices
futuros para as bolsas dos Estados Unidos. No mercado de divisas, o dólar registra valorização ante as
moedas dos principais países, à espera da sabatina no senado americano de Jerome Powell, que foi indicado
para presidir o Fed a partir de 2018.

No mercado de commodities, o petróleo cai pelo segundo dia consecutivo, após a forte valorização da
última semana. As atenções continuam voltadas para a reunião da Opep marcada para quinta-feira, na qual
os países membros devem anunciar uma extensão do acordo que limita a produção para o próximo ano. As
principais commodities agrícolas operam em queda, com exceção do trigo. Os metais industriais também
são negociados em queda, em meio a preocupações com a demanda chinesa dos produtos.
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Na agenda doméstica, teremos a divulgação do resultado primário do governo central, que segundo nossas
estimativas deve registrar um superávit de R$ 6,4 bilhões.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

- Brasil Tesouro: Resultado primário do Governo Central (out) R$ 6,4 bilhões

- Brasil CNI: Sondagem da Indústria da Construção (out)

13:00 EUA Confiança do consumidor - Conference Board (nov) 123,8
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Indicadores do Mercado

27/11/17
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 7,50 0,00 0,00 -6,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,21 0,00 0,04 -5,04

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,54 0,00 0,00 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 7,07 -0,01 -0,17 -5,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,09 -0,03 -0,21 -4,67

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.270,25 2,10 -13,09 304,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.369,27 -10,83 -49,89 417,46

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170,61 -0,87 -7,37 -136,03

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,23 -0,19 -0,29 -5,50

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 74.059 -0,13 -2,52 20,31

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 30.607 -0,16 -2,68 21,00

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.601 -0,04 0,79 17,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 258,62 -0,42 -2,35 12,64

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.496 -0,24 2,22 22,39

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.322 -0,94 -2,77 1,85

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,33 -0,01 -0,08 -0,03

Euro - US$/€ (**) 1,19 -0,3 2,5 12,4

Iene - ¥/US$ (**) 111,09 -0,4 -2,3 -1,9

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,1 1,4 6,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,58 0,1 -2,9 -10,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,60 0,0 -0,8 -4,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,63 -0,6 4,7 5,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,84 0,0 5,6 35,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.294 0,6 2,0 9,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 996 0,3 2,1 -4,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 339 -1,0 -2,9 -3,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,2 3,2 -4,5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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