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Diante de riscos baixistas, FMI reavaliou suas projeções de crescimento mundial para 2018 e 2019
No documento World Economic Outlook (WEO), divulgado ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI)
revisou para baixo as suas projeções de crescimento do PIB global de 2018 e de 2019, para 3,7% em cada um
dos dois períodos. Em julho, as duas projeções eram de 3,9%. De acordo com a instituição, a reavaliação
baixista reflete as surpresas com a atividade econômica de alguns países desenvolvidos nos primeiros meses
do ano, os efeitos negativos das medidas de restrição comercial e as perspectivas mais fracas para algumas
nações emergentes, por conta de fatores específicos, condições financeiras mais apertadas, tensões
geopolíticas e maiores gastos com importação de petróleo. O documento enfatiza que o balanço de riscos
para o crescimento mundial é, agora, baixista, em um contexto de elevada incerteza. Na atualização de suas
projeções, o FMI incorporou os impactos projetados da guerra comercial entre EUA e China, aumentos
adicionais de juros por parte do Fed (para 3,5% em 2019), aperto adicional das condições financeiras globais
e preço médio do barril de petróleo em US$ 69,38 neste ano, cedendo para US$ 68,76 em 2019, dentre
outras premissas. As economias desenvolvidas deverão crescer 2,4% e 2,1% neste e no próximo ano (2,4% e
2,2% nas projeções divulgadas em julho), enquanto as emergentes deverão avançar 4,7% e 4,7%,
respectivamente (4,9% e 5,1%, anteriormente). Para o Brasil, em particular, o Fundo projeta taxas de avanço
de 1,4% e de 2,4%, nessa ordem, para os dois períodos.

Atividade

Índice de atividade da construção imobiliária registrou queda em setembro
O Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) apresentou ligeira queda de 1,6% na passagem de
agosto para setembro, na série com ajuste sazonal, conforme dados divulgados ontem pelo Monitor da
Construção Civil (MCC), elaborado pela Tendências em parceria com a Neoway Criactive. Em relação ao
mesmo mês de 2017, houve recuo de 12,4%, confirmando tendência de retração observada nas leituras
anteriores. Quando observada a composição do índice, tem-se que as fases iniciais (fundação e estrutura)
apresentam sinais de recuperação, com crescimento de 26,7% e 15,6%, respectivamente, no trimestre
encerrado em setembro, comparativamente aos três meses encerrados em junho. Por outro lado, o índice
de lançamentos, que é apurado com dois meses de defasagem em relação aos demais, registrou queda de
6,3% em julho, na série dessazonalizada. Consequentemente, houve uma retração no índice agregado
(fundação, estrutura e lançamentos), verificada em todas as regiões do Brasil, com destaque negativo para a
Região Norte, onde a queda foi de 24,2% na variação média acumulada em doze meses até setembro. Em
suma, os dados apresentados indicam uma retração da atividade de construção imobiliária, tanto para obras
residenciais, quanto para comerciais e de turismo.
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Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de aproximadamente US$ 1,3 bilhão na primeira semana de
outubro, acumulando saldo de US$ 45,6 bilhões no ano
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em cerca de US$ 1,3 bilhão na primeira semana deste
mês, de acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em
termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, o resultado é equivalente a um superávit
de US$ 73,5 bilhões. Entre os dias 1 e 5, as exportações somaram US$ 5,0 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 3,7 bilhões. Comparadas as médias diárias da primeira semana deste mês
com as de outubro de 2017, houve avanços de 11,5% dos embarques e de 14,8% das compras externas. O
crescimento das exportações foi explicado pelo aumento nas vendas de produtos básicos e de
manufaturados. Por outro lado, diminuíram as vendas de produtos semimanufaturados. Em relação às
importações, aumentaram os gastos principalmente com adubos e fertilizantes e com combustíveis e
lubrificantes. Na margem, excluindo as operações de petróleo, os embarques tiveram alta de 7,0%, enquanto
as compras externas caíram 5,3%. Dessa forma, a balança comercial acumulou superávit de US$ 45,6 bilhões
no ano.

Tendências de Mercado

Com o retorno do feriado norte-americano, os mercados acionários operam majoritariamente no campo
negativo nesta manhã. Além disso, seguem no radar as incertezas em torno da questão orçamentária da
Itália. Os pregões asiáticos fecharam em queda, assim como os índices futuros norte-americanos, que
operam registrando perdas. As bolsas europeias, no mesmo sentido, registram queda.

Nesse contexto, o dólar aprecia ante a maioria das moedas dos países desenvolvidos e emergentes, com
destaque para o rand sul-africano, que se enfraquece após pedido de demissão do Ministro das Finanças do
país. Além disso, a libra também deprecia com o tom de maior preocupação apontado pelo FMI em relação
às negociações do Brexit. Por outro lado, o renminbi chinês e o iene registram leves altas frente à moeda
norte-americana.

Com relação às commodities, o petróleo é cotado em alta com os investidores monitorando a situação das
sanções norte-americanas ao Irã e com o furacão que se formou ontem nas proximidades da costa de Cuba –
que se dirige em direção à Flórida, já tendo levado à paralisação parcial da produção no Golfo do México. A
tendência pode ser confirmada com as estimativas de estoques do American Petroleum Institute (API) de
hoje. As commodities agrícolas e metálicas, por sua vez, são cotadas predominantemente no campo
negativo, a despeito do avanço do cobre.

Na agenda doméstica, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir a tendência
internacional.
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Indicadores do Mercado

08/10/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -1,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,56 -0,35 -0,63 0,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,54 -0,11 -0,27 -0,81

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,85 -0,39 -0,82 -0,38

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,20 -0,33 -0,61 0,65

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,52 -0,24 -0,38 0,43

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 240,40 -2,90 -36,53 55,35

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,78 -1,53 -6,89 19,79

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.084 4,57 12,65 13,19

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.353 4,51 12,25 12,10

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.884 -0,04 0,44 13,14

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,75 -1,18 -0,47 -4,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.784 0,00 6,62 14,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.717 -3,72 0,53 -18,88

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3,23 0,00 0,29 0,87

Euro - US$/€ (**) 1,15 -0,3 -0,5 -2,0

Iene - ¥/US$ (**) 113,23 -0,4 2,0 0,5

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,2 1,3 0,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,94 0,6 -2,0 2,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,93 0,9 1,3 4,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 199,76 0,7 9,4 18,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 83,91 -0,3 9,2 50,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.184 -1,4 -0,9 -6,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 870 0,1 4,5 -10,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 367 -0,5 3,5 4,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 -0,2 -1,5 7,0
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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