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Boletim Diário

FGV: reversão da queda dos preços agrícolas explicou a aceleração do IGP-10 em março
O IGP-10 de março avançou para 0,45%, ante a alta de 0,23% no mês anterior, conforme divulgado há
pouco pela FGV. Esse resultado ficou pouco abaixo do esperado por nós (0,48%) e em linha com a mediana
das expectativas do mercado, de 0,44%. Acumulado em doze meses, o índice registrou queda de 0,02%.
Considerando-se a abertura, a aceleração pode ser explicada principalmente pelo comportamento dos
preços agrícolas no atacado (soja e milho, principalmente), que passaram de uma queda de 1,00% para uma
alta de 2,03% no mês. Os preços industriais, por outro lado, desaceleraram de 0,45% para 0,18% no
período. Por sua vez, o IPC oscilou de 0,57% para 0,10%, enquanto o INCC desacelerou de 0,32% para
0,12%. Apesar dessa aceleração na margem, os preços no atacado seguem comportados, contribuindo para
o quadro benigno dos preços finais ao consumidor.

Atividade

Fiesp/Ciesp: indústria paulista abriu 2 mil vagas em fevereiro
O emprego industrial paulista registrou a geração de 2 mil postos de trabalho em fevereiro, de acordo com
os dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Com esse resultado, o nível do emprego industrial no
estado de São Paulo apresentou ligeira queda de 0,03% na margem, descontados os efeitos sazonais (queda
de 0,04% na leitura anterior). Já na comparação interanual, houve retração de 1,2% (sendo a menor queda
registrada desde 2013). Esse resultado reforça nossa expectativa de recuperação gradual do mercado de
trabalho ao longo deste ano, em linha com a retomada da atividade econômica.

Setor Externo

BC: fluxo cambial apresentou déficit de US$ 3,2 bilhões na segunda semana de março, refletindo o saldo
negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 3,2 bilhões na semana compreendida entre os dias 5 e 9
deste mês, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira
caminharam em sentidos opostos, sendo esta última a responsável pelo saldo negativo do período, ao
apresentar saídas líquidas de US$ 4,3 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 7,9 bilhões e
vendas de US$ 12,3 bilhões. A conta comercial, por sua vez, teve superávit de US$ 1,2 bilhão, resultado de
câmbio contratado para exportações de US$ 4,0 bilhões, acima dos US$ 2,8 bilhões contratados para
importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 3,7 bilhões em março e superávit
de US$ 2,9 bilhões no ano.

Destaques do dia

o Aceleração do IGP-10 de março foi influenciada principalmente por preços agrícolas

o Indústria paulista abriu 2 mil vagas em fevereiro, segundo dados do sistema Fiesp/Ciesp

o Fluxo cambial apresentou déficit de US$ 3,2 bilhões na segunda semana de março, refletindo o saldo
negativo da conta financeira

o Oferta mundial de petróleo é revisada para cima pela Opep

o Surpresa baixista nos dados de vendas no varejo dos Estados Unidos colocou viés de baixa para o
crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2018
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Internacional

Opep: oferta mundial de petróleo é revisada para cima
O relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), divulgado ontem, trouxe
revisões altistas para a oferta mundial de petróleo em 2018. Segundo o documento, a oferta global avançou
o correspondente a 370 mil barris por dia, atingindo a média de 98,2 milhões de barris por dia em fevereiro.
Esse aumento ocorreu a despeito da queda da produção do cartel, o que levou a um recuou da oferta do
grupo correspondente a 77 mil barris por dia, atingindo a média diária de 32,2 milhões de barris. Dessa
forma, o aumento da produção global no último mês deveu-se à aceleração da oferta dos países não
membros, em especial os Estados Unidos, cujos dados de produção e estoques seguem surpreendendo para
cima. Acreditamos que os preços do petróleo devem se equilibrar em um patamar mais baixo que o atual,
com o barril sendo cotado entre US$ 60,00 e US$ 65,00 ao longo próximos meses.

EUA: surpresa baixista nos dados de vendas no varejo colocou viés de baixa para o crescimento do PIB no
primeiro trimestre de 2018
Os dados de venda no varejo nos Estados Unidos registraram queda de 0,1% na passagem de janeiro para
fevereiro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Census Bureau. O resultado ficou ligeiramente
inferior à mediana das expectativas do mercado (+0,3%) e manteve o mesmo ritmo observado em janeiro.
Olhando para as aberturas, a surpresa baixista concentrou-se em grande medida na queda nas vendas de
combustíveis e de automóveis, uma vez que houve um crescimento de 0,3% no núcleo do indicador (índice
que exclui veículos e combustíveis). Dessa forma, o conjunto de dados mais fracos de atividade no início do
ano sugere um menor ritmo de crescimento do PIB neste primeiro trimestre, mais próximo de 2,0% na
margem anualizado, taxa inferior ao esperado inicialmente. Outro indicador relevante divulgado ontem foi o
índice de preços ao produtor (PPI), que passou de 0,4% em janeiro para 0,2% no mês passado. Tal variação
foi observada tanto para o índice cheio quanto para o núcleo. Por outro lado, na comparação interanual, o
núcleo acelerou para 2,5% em fevereiro, ante os 2,2% na leitura anterior. Dessa forma, a inflação deve
continuar caminhando para a meta do FOMC, em linha com nossa expectativa de que o Fed elevará os juros
quatro vezes ao longo deste ano.

Tendências de Mercado

No mercado de ações, as principais bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo positivo, apesar dos
declínios observados no início da sessão. Na Europa, os mercados acionários operam com ganhos, enquanto
os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos seguem próximos à estabilidade.

As incertezas em torno das políticas protecionistas norte-americanas ainda impactam o mercado de divisas.
Nesta manhã, o dólar ganha valor ante as principais moedas, com exceção do iene. Ao longo do dia, a
moeda norte-americana deve ser influenciada pela divulgação dos dados de seguro desemprego nos EUA.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo seguem próximas à estabilidade. Os dados dos
Estados Unidos, divulgados ontem, trouxeram um aumento maior que o esperado dos estoques de petróleo
do país, porém mostraram quedas significativas dos estoques de gasolina. Por sua vez, as principais
commodities agrícolas e metálicas são negociadas no campo positivo.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir ao resultado do IGP-10, divulgado há
pouco pela FGV, enquanto as taxas longas devem seguir a tendência internacional.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (mar) 15,0

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)
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Indicadores do Mercado

14/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 0,00 -5,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,59 0,03 -0,22 -3,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,49 0,03 -0,20 -3,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,35 0,06 -0,54 -2,49

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,53 -0,03 0,30 -0,82

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,09 0,00 -0,13 -0,16

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 144,55 0,30 -25,77 -88,79

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,02 1,35 2,91

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.051 -0,39 3,00 33,00

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.455 -0,42 2,98 32,78

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.749 -0,57 1,88 16,23

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,72 -0,11 0,38 1,13

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.777 -0,87 2,95 11,05

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.291 -0,57 2,88 1,61

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,82 -0,03 -0,09 0,22

Euro - US$/€ (**) 1,24 -0,2 -0,7 16,6

Iene - ¥/US$ (**) 106,32 -0,2 -0,6 -7,3

Libra - US$/£ (**) 1,40 0,0 -0,3 14,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,58 -0,1 0,0 -5,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,32 0,0 -0,5 -8,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,49 0,2 2,1 12,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 64,89 0,4 0,8 27,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.326 -0,1 -2,2 10,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.029 -1,2 1,1 4,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 384 -0,5 4,4 8,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,1 -0,4 1,1

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

Equipe Técnica 
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