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Boletim Diário

Após surpresa negativa em dezembro, vendas do comércio varejista avançaram 2,3% em 2018
As vendas do comércio varejista avançaram 2,3% em 2018, acelerando em relação ao crescimento do ano
anterior (2,1%), segundo divulgado ontem pelo IBGE. Considerando também as vendas de veículos e
materiais de construção, o comercio varejista cresceu 5,0% no ano passado, e também acelerou em relação
à alta de 4,0% em 2017. Porém, descontada a sazonalidade, as vendas reais do varejo recuaram 2,2% em
dezembro, surpreendendo negativamente a expectativa do mercado (-0,1%) e a nossa (-0,2%) e
compensaram grande parte do crescimento de novembro. Em relação ao mesmo período de 2017, as vendas
registraram um incremento de 0,6%. No mesmo sentido, o volume de vendas do comércio varejista
ampliado, que também considera os segmentos de veículos e de materiais de construção, retraiu 1,7% na
margem e avançou 1,8% na comparação interanual. Setorialmente, sete dos dez segmentos pesquisados
apontaram quedas marginais, com destaque para os segmentos de móveis e eletrodomésticos e tecidos,
vestuários e calçados. Por fim, apesar da surpresa negativa em dezembro, mantemos nossa expectativa de
avanço de 0,1% do PIB no último trimestre de 2018.

Setor Externo

Fluxo cambial registrou superávit de US$ 4,8 bilhões na segunda semana de fevereiro
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 4,8 bilhões entre os dias 4 e 8 deste mês, de acordo com os
dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam no mesmo
sentido, ao registrarem entradas líquidas de quase US$ 2,5 bilhões e de cerca de US$ 2,4 bilhões,
respectivamente. O superávit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações, de
US$ 4,7 bilhões, superiores aos US$ 2,2 bilhões contratados para importações. O saldo positivo da conta
financeira, por sua vez, foi reflexo de compras de US$ 11,0 bilhões, acima das vendas de cerca de US$ 8,6
bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumulou superávit de US$ 5,5 bilhões no ano.

Internacional

Forte crescimento das exportações explicou surpresa altista da balança comercial chinesa em janeiro
Os dados da balança comercial chinesa trouxeram surpresas positivas, com uma alta mais intensa das
exportações, refletindo em parte a postergação do aumento das tarifas para os Estados Unidos. Assim, o
superávit comercial chinês atingiu o montante de US$ 39,2 bilhões em janeiro, acima da mediana das
expectativas do mercado (US$ 34,3 bilhões). A surpresa altista do saldo se deve ao avanço das exportações
no período, que passaram de uma queda interanual de 4,4% em dezembro para uma alta de 9,1% em
janeiro, ante a expectativa de recuo de 3,3%. As importações passaram de uma retração interanual de 7,6%
para outra de 1,5% no mês passado, menos intensa do que a esperada (-10,2%). Quando analisadas as
aberturas por produtos, merecem atenção o desempenho positivo das demandas de petróleo e cobre,
enquanto as importações de minério de ferro recuaram. Do lado das exportações, a elevação foi
generalizada.
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Estabilidade da inflação norte-americana em janeiro refletiu a continuidade da trajetória de queda dos
preços de energia, mas núcleo permaneceu próximo da meta
O Índice de Inflação ao Consumidor (CPI), divulgado ontem, registrou estabilidade em janeiro,
comparativamente a dezembro, abaixo da expectativa do mercado (0,1%) e mesma variação do dado
revisado para cima da leitura anterior (0,0%). Esse resultado reflete, sobretudo, a desaceleração dos preços
do componente de energia, observada desde novembro e impulsionada pelas menores cotações do petróleo
no período. Já o núcleo do indicador, que desconsidera alimentos e energia, registrou uma ligeira aceleração
na mesma base de comparação (+0,24% ante +0,18%). Na comparação interanual, o índice apresentou a
terceira retração seguida, atingindo 1,6% em janeiro. Em suma, apesar do cenário de mercado de trabalho
aquecido permanecer exercendo pressão sobre os salários e consequentemente sobre os preços, a inflação
deve permanecer acomodada e próxima da meta (2,0%) nos próximos meses. Dessa forma, acreditamos que
o FED não deverá elevar a taxa básica de juros em 2019.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo nesta quinta-feira, diante de notícias
otimistas para os investidores. Dados do comércio exterior chinês surpreenderam positivamente, com uma
expansão maior do que a prevista de exportações. Além disso, começou hoje em Pequim uma rodada de
negociações entre autoridades dos Estados Unidos e da China, a fim de superar desavenças comerciais e
fechar um acordo até 1º de março. Na Europa, as informações também são favoráveis. Com o dado do PIB
alemão – embora aquém do esperado –, o país escapou de uma recessão técnica e os dados mostraram
recuperação dos setores bancário e de aviação. Assim, as bolsas europeias registram ganhos, bem como os
índices futuros norte-americanos. Já os pregões asiáticos fecharam o dia próximos à estabilidade.

No mercado de câmbio, entretanto, não se observa tendência única das moedas frente ao dólar. São
destaques negativos o rand sul-africano e a rupia indiana, que se desvalorizam ante a moeda norte-
americana. A libra, por sua vez, amplia levemente suas perdas, por conta da continuidade das incertezas em
torno do Brexit. Em sentido contrário, o dólar neozelandês e o dólar australiano apreciam nesta manhã.

No campo das commodities, também refletindo o otimismo do mercado, o petróleo é cotado em alta. Nos
dados de balança comercial chinesa, que vieram melhores do que o esperado, incluem-se as importações de
petróleo, o que impulsionou seu preço. No mesmo sentido, as commodities metálicas são cotadas
predominantemente em alta, à exceção do cobre. Já as agrícolas registram perdas, enquanto o milho e o
trigo, por sua vez, operam no sentido contrário.

Na agenda doméstica, a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), pelo IBGE, deve influenciar a
tendência do mercado.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (dez) 0,0% (m/m)

11:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

23:30 China Índice de preços ao consumidor (jan)
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Indicadores do Mercado

13/02/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,46 -0,07 -0,17 -0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,40 0,00 0,00 -0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,42 -0,07 -0,22 -1,57

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,12 -0,05 -0,14 -0,67

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,55 -0,04 -0,09 -0,69

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170,47 -3,61 -12,86 -0,28

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,75 1,20 1,16 13,29

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 95.842 -0,34 2,33 18,47

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.785 -0,36 2,52 19,27

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.753 0,30 6,04 3,38

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 245,24 0,63 4,55 -1,57

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.144 1,34 3,85 -0,47

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.721 1,84 6,55 -14,57

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,70 0,01 0,00 -0,13

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,5 -1,7 -8,8

Iene - ¥/US$ (**) 111,01 0,5 2,3 3,0

Libra - US$/£ (**) 1,28 -0,4 0,1 -7,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,43 0,9 1,5 4,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,76 -0,2 0,0 6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,72 0,5 0,6 -11,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 63,61 1,9 5,2 1,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.311 0,1 1,7 -1,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 917 -0,1 1,9 -9,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 379 0,1 0,1 3,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,1 -0,3 4,5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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