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Boletim Diário

Arrefecimento do IGP-DI de março sinaliza menor pressão nos preços ao consumidor

O IGP-DI de março registrou alta de 1,07%, de acordo com dados divulgados há pouco pela FGV. O resultado
ficou acima da nossa projeção (1,04%) e abaixo do esperado pelo mercado (1,09%), acumulando 8,27% nos
últimos doze meses.

O recuo em relação a fevereiro, quando o índice subiu 1,25%, refletiu principalmente a desaceleração dos
preços de produtos agropecuários, embora os itens industriais também tenham mostrado recuo. Dentro do
IPA Agrícola (3,02%, ante os 4,38% registrados em fevereiro), feijão, ovos e leite foram as principais
influências baixistas do indicador, a despeito da variação do grupo se manter em patamar elevado. O IPC, em
sentido contrário, passou de 0,35% para 0,65% este mês, mas deve trazer algum alívio a partir das próximas
divulgações, em linha com esse recuo de alimentação.

Já o IPA Industrial variou 0,80%, contra 0,95% na leitura anterior, refletindo principalmente a variação de
preços de minério de ferro – que passou de uma alta de 12,3% para outra de 0,1%. Apesar disso, o núcleo
(que exclui indústria extrativa, combustíveis e produto alimentares) avançou, bem como gasolina – por conta
do recente reajuste do preço internacional do petróleo. Por fim, o INCC acelerou de 0,09% para 0,31%. Para
as próximas divulgações, esperamos que o processo de descompressão do IGP continue em curso.

Destaques da Semana

No Brasil, as atenções estarão voltadas às divulgações de pesquisas de atividade econômica, enquanto no
exterior os destaques serão, nos EUA, inflação e ata do Fed, e, na China, balança comercial e crédito

No foco da agenda doméstica desta semana, teremos a divulgação, amanhã, dos resultados de vendas no
varejo (PMC), e, na sexta-feira, do volume de serviços (PMS), ambos referentes a fevereiro. Tais dados, que
serão divulgados pelo IBGE, devem confirmar uma retomada muito lenta no começo do ano, o que está
alinhado com a expectativa de leve retração do PIB no primeiro trimestre. Também teremos, na quarta-feira,
a inflação ao consumidor (IPCA) de março, que deve registrar alta de 0,64%, com pressão altista de
alimentação e gasolina, mas ainda com núcleos em patamares bem comportados e compatíveis com
elevação de 3,8% neste ano.

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas para a divulgação, na quarta-feira, da ata da última
reunião do FOMC e dos dados de inflação nos EUA. A variação de preços nos EUA pode ficar pressionada no
curto prazo, principalmente porque os preços internacionais de petróleo subiram. No entanto, o Fed (Federal
Reserve) tem adotado uma postura mais leniente com oscilações da inflação, até porque o núcleo continua
bem comportado. Por fim, serão conhecidos, ao longo da semana, os dados de março de balança comercial e
de crédito na China, que podem confirmar viés mais positivo registrado pelo PMI, à medida que os estímulos
começam a estabilizar a economia.

Destaques do dia

o Arrefecimento do IGP-DI de março sinaliza menor pressão nos preços ao consumidor

o No Brasil, as atenções estarão voltadas às divulgações de pesquisas de atividade econômica, enquanto no
exterior os destaques serão, nos EUA, inflação e ata do Fed, e, na China, balança comercial e crédito

o Mercado fez ligeiros ajustes em suas projeções de PIB e inflação

o Geração de postos de trabalho nos EUA surpreendeu positivamente em março, o que ainda não altera
nossa avaliação em relação à política monetária
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Relatório Focus

Mercado fez ligeiros ajustes em suas projeções de PIB e inflação

O mercado fez ligeiros ajustes em suas expectativas de inflação deste ano e de PIB para 2019 e 2020, de
acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana das projeções de
crescimento passou de 1,98% para 1,97% em 2019 e de 2,75% para 2,70% em 2020. Em relação à inflação, a
mediana das projeções para este ano passou de 3,98% para 3,90%, permanecendo inalterada em 4,00% para
o próximo ano. A mediana das projeções para a Selic ainda indica manutenção da taxa em 6,50% até o final
de 2019, encerrando 2020 em 7,50%. Por fim, a mediana das projeções para a taxa de câmbio indica
cotações de R$/US$ 3,70 e de R$/US$ 3,75 no encerramento dos dois períodos.

Internacional

Geração de postos de trabalho nos EUA surpreendeu positivamente em março, o que ainda não altera
nossa avaliação em relação à política monetária

O mercado de trabalho norte-americano registrou a criação de 196 mil vagas em março, conforme divulgado
na última sexta-feira no payroll. O resultado recuperou parte do dado fraco do mês anterior, revisado para
33 mil, e surpreendeu o mercado (177 mil).

A aceleração no período foi puxada principalmente pelo setor de serviços, também com destaque para o
setor de construção, que após performance negativa no mês anterior (por conta do frio mais intenso), voltou
a criar vagas. Já a taxa de desemprego apresentou o mesmo patamar registrado na leitura anterior (3,8%),
mantendo-se nas mínimas históricas das últimas décadas. Por fim, o salário médio por hora dos
trabalhadores do setor privado avançou 0,1% na margem, frustrando a expectativa do mercado (0,3%) e
desacelerando em relação ao dado de fevereiro (0,4%).

Em suma, o conjunto de dados divulgados para o primeiro trimestre de 2019 é compatível com moderação
do ritmo de crescimento da maior economia mundial no período. Ainda assim, a média de criação de
empregos no primeiro trimestre ainda é alta (apesar a influência do clima nessa métrica) e o nível de
desemprego encontra-se bastante reduzido. Dessa forma, o cenário ainda é de mercado de trabalho
bastante aquecido, mas sem resultar em maiores pressões dos salários sobre os preços, corroborando nossa
expectativas de que a taxa básica de juros permanecerá estável até o final deste ano.

Tendências de Mercado

As incertezas em relação aos resultados corporativos mantém os mercados acionários no campo negativo
neste início de semana. Apesar do resultado melhor do que o esperado da geração de vagas de emprego nos
Estados Unidos, na sexta, as expectativas em torno das corporações são pessimistas, o que levou os pregões
asiáticos a fecharem o dia com resultados mistos.

As bolsas europeias e o índices futuros norte-americanos, por sua vez, operam em queda nesta manhã,
refletindo a cautela dos investidores nesse cenário. No Reino Unido, empresas de tecnologia temem o fim da
“era da autorregulação”, em um ambiente já bastante delicado por conta do imbróglio do Brexit , que nesta
semana poderá ter nova definição de rumo, com a aceitação ou recusa de extensão do prazo da saída do país
da União Europeia pelo bloco.

Já no mercado de câmbio, as moedas não seguem tendência única em relação ao dólar, com destaque para a
depreciação da lira turca, que continua refletindo problemas domésticos. No mesmo sentido, as
commodities agrícolas e metálicas são cotadas em campos mistos. O petróleo, por outro lado, é cotado em
alta.

Por fim, o mercado local deve reagir principalmente à divulgação do resultado do IGP-DI de março, pela FGV.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)
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Indicadores do Mercado

05/04/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,53 -0,03 -0,01 0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,47 -0,03 0,00 -0,57

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 -0,08 -0,40

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,53 -0,03 0,03 -0,69

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 173 2,27 14,02 9,50

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,87 0,34 2,59 15,79

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.108 0,83 2,65 13,96

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.339 0,82 2,62 14,96

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.893 0,46 3,70 8,63

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,28 0,15 3,28 3,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.808 0,38 0,37 0,75

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.247 0,00 6,30 3,69

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,50 -0,02 -0,22 -0,34

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,02 -0,80 -8,35

Iene - ¥/US$ (**) 111,71 0,04 -0,16 4,03

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,29 -1,07 -6,91

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,07 -0,39 -0,90 4,77

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,01 0,16 6,54

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,68 0,64 5,79 -6,12

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,34 1,35 6,80 2,94

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.290 0,11 0,44 -2,56

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 899,00 -0,83 -0,25 -12,82

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362,50 -0,75 -0,96 -6,93

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,40 0,16 2,79 8,57

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