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Boletim Diário

Expectativas para a safra brasileira de grãos favorecem arrefecimento da inflação de alimentos e expansão
do PIB agrícola

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou ontem a estimativa de março para a safra
brasileira de grãos 2018/19, que está em desenvolvimento. A produção total de grãos registrou uma
elevação de 3,4% em comparação com o último levantamento, chegando ao patamar de 235,3 milhões de
toneladas. A estimativa de área plantada também foi revisada para cima e está prevista em 63 milhões de
hectares.

Tanto a soja quanto o milho tiveram revisões altistas. As perspectivas positivas para a safra de milho, que
está em andamento, aumentam a probabilidade de incremento nos estoques finais. Nesse sentido, dadas as
condições de demanda interna e externa, o cenário no curto prazo é de pressão baixistas sobre os preços
nacionais. Do ponto de vista da soja, o cenário é semelhante: estoques finais foram revisados de 605 para
969 mil toneladas, colocando viés de queda de preços no curto prazo. Tal viés será materializado caso não
haja nenhuma surpresa positiva do ponto de vista do consumo interno e das exportações.

Em direção contrária, o IBGE, através do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), apresentou
uma possível redução da quantidade produzida de soja, em comparação com o mês de março (-0,8%).
Condições climáticas desfavoráveis, principalmente nos Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
teriam contribuído para o possível arrefecimento da produção. Para o caso do milho, a previsão é de
elevação tanto da produção quanto da área plantada. O relatório, em linha com a Conab neste ponto, prevê
uma elevação da safra total de grãos, em cerca de 1%. De forma geral, as perspectivas de produção são
favoráveis e o Brasil deverá colher uma safra maior do que a evidenciada em 2018, o que deve contribuir
tanto para amenizar a inflação de alimentos quanto para acelerar o PIB agrícola.

Internacional

Forte crescimento das exportações e queda das importações explicam a surpresa altista da balança
comercial chinesa em março

O saldo da balança comercial chinesa de março surpreendeu positivamente, refletindo uma queda mais
intensa das importações e um maior crescimento das exportações. Assim, o superávit comercial atingiu o
montante de US$ 32,6 bilhões no período, bastante acima da mediana das expectativas do mercado (US$ 5,7
bilhões).

O resultado além do esperado é explicado pelo avanço das exportações no período, que passaram de uma
queda interanual de 20,7% em fevereiro para uma alta de 14,2%, ante a expectativa de crescimento de 6,5%.
As importações oscilaram de uma retração interanual de 5,2% para outra de 7,6% em março, surpreendendo
negativamente o esperado (0,2%).

Além do resultado da balança comercial, os dados de crédito também surpreenderam positivamente, ao
avançarem em março na comparação com o mesmo período do ano passado, sugerindo que o afrouxamento
das condições monetárias do governo está surtindo efeito, compensando parte da desaceleração em curso.
Assim, esperamos que a economia chinesa cresça 6,0% em 2019.
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Produção industrial da Área do Euro recuou 0,2% em fevereiro, surpreendendo positivamente

O resultado da produção industrial da Área do Euro surpreendeu de forma positiva em fevereiro, com queda
de 0,2% na margem, ante recuo esperado de 0,5%. A alta de janeiro foi revisada de 1,4% para 1,9%. Com
isso, o nível médio observado nos dois primeiros meses do ano está 3% acima do nível de 2018Q04,
sugerindo que o pior momento para a atividade do bloco pode ter ficado para trás.

A desaceleração em fevereiro foi disseminada, com avanço de 0,3% da indústria manufatureira (ante alta de
1,5% em janeiro), enquanto o componente de energia registrou queda, reflexo do clima relativamente mais
quente. Regionalmente, o destaque negativo ficou por conta da indústria alemã, cuja média da produção nos
dois últimos meses ainda está inferior ao registrado no 2018Q04, enquanto as demais economias tiveram
avanço na mesma métrica. Apesar do desempenho mais fraco da indústria alemã, em grande medida
explicado pelos setores automotivo e de químicos, o PIB do país deve ser sustentado pelos dados mais
positivos do comércio.

Na comparação interanual, a produção total recuou 0,3%, queda inferior à esperada (-0,9%). Em suma,
acreditamos que esses dados são compatíveis com o cenário de recuperação moderada da atividade da
união monetária no início deste ano, após os dados mais fracos do quarto trimestre. Projetamos alta de 0,3%
do PIB do bloco no primeiro trimestre (com viés de alta) e de 1,1% em 2019.

Índice de preços ao produtor dos EUA registrou ligeira aceleração em março, compatível com cenário de
menor pressão inflacionária

O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA, divulgado ontem, registrou crescimento de 0,6% em março,
acima da expectativa do mercado e do dado anterior, de 0,3% e 0,1%, respectivamente. A aceleração no
período refletiu, principalmente, a recuperação do crescimento dos preços de energia, que apresentaram
variação positiva pelo segundo mês consecutivo, e também o resultado dos preços de alimentação, que após
deflação nos dois meses anteriores, voltaram a acelerar em março.

Já o núcleo do indicador, que desconsidera os itens de alimentação e energia, também acelerou, passando
de alta de 0,1% em fevereiro para 0,3%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice
registrou crescimento de 2,2%, abaixo do desempenho registrado no fim de 2018. De maneira geral, os
desempenhos dos preços ao produtor e ao consumidor no primeiro trimestre de 2019 reforçam percepção
de menor pressão sobre a inflação norte-americana no período, o que dá suporte para que o Fed mantenha
a taxa básica de juros inalterada ao menos até o final de 2019.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo. Na Ásia, os principais
pregões registraram perdas generalizadas ao longo da maior parte da sessão, mas, próximos ao
encerramento inverteram a direção dos resultados e fecharam com resultados mistos. Essa mudança na
tendência veio com a divulgação dos dados da balança comercial chinesa, que vieram mais fortes do que o
esperado e diminuíram o temor com uma possível desaceleração da atividade global. Os índices futuros
norte-americanos, por sua vez, operam em alta. No mesmo sentido, os mercados europeus registram ganhos
em sua maioria, ainda que com certa volatilidade.

No mercado de câmbio, as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes ganham força.
Destaque para a apreciação do euro, que reflete a surpresa positiva no dado de produção industrial na Zona
do Euro. Era esperada uma queda de 0,6% na margem, porém o resultado observado foi de queda de 0,2%, o
que aliviou parte das preocupações com o arrefecimento da atividade econômica da região.

Com relação às commodities, a tendência também é de alta. Os futuros do petróleo mudaram de direção
após os dados da balança comercial chinesa, passando a operar com ganhos generalizados. Adicionalmente,
hoje serão conhecidos os indicadores semanais sobre a perfuração de novos poços nos EUA, o que pode
mudar novamente a trajetória dos resultados. Já as agrícolas seguem pressionadas por conta de questões
climáticas, enquanto no campo das metálicas não se observa tendência única.

No Brasil, o mercado deve reagir à divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que será conhecida
ainda nesta manhã.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (fev) 4,0% (a/a) 4,3% (a/a)

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (abr) - preliminar 98,5 
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Indicadores do Mercado

11/04/19
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) (*) 6,56 0,03 0,06 0,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,48 0,02 0,04 -0,58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,03 0,14 -0,26

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,58 0,01 0,15 -0,65

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169 -0,13 7,51 0,26

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,86 0,91 0,48 14,38

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.755 -1,25 -3,34 11,15

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.388 -1,17 -3,14 12,31

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.888 0,00 3,77 9,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,25 0,19 3,64 2,55

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.711 0,11 2,78 0,11

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.190 -1,60 5,38 -0,56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,50 0,03 -0,14 -0,28

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,19 0,07 -9,01

Iene - ¥/US$ (**) 111,66 0,59 0,40 4,56

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,28 -0,74 -7,92

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 0,10 -2,92 3,33

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,05 -0,10 7,16

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,33 -2,34 6,83 -11,50

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70,83 -1,25 6,38 -1,71

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.289 -1,57 -0,19 -5,01

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 895,25 -0,75 1,99 -14,55

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 360,00 -0,48 2,13 -6,98

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156,75 -0,16 2,96 9,27

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