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Boletim Diário

Aceleração do IGP-10 em março foi impulsionada, principalmente, pela maior alta dos preços de produtos
agrícolas

O IGP-10 de março registrou alta de 1,40%, de acordo com dados divulgados há pouco pela FGV. O resultado
ficou acima com a nossa projeção (1,26%) e do esperado pelo mercado (1,22%), acumulando elevação de
7,99% nos últimos doze meses e de 1,54% neste trimestre.

O avanço em relação a fevereiro, quando o índice variou 0,40%, refletiu principalmente a aceleração dos
preços de produtos agropecuários, embora os industriais e a inflação ao consumidor também tenham
mostrado alta mais intensa. Dentro do IPA Agrícola, cuja expansão foi de 4,68%, as elevações dos preços de
soja, ovos, leite e aves foram as principais influências positivas do indicador, a despeito do recuo do preço de
feijão – que se manteve bastante pressionado nas últimas divulgações.

Essa tendência altista, entretanto, deve começar a se reverter a partir do próximo IGP-M, indicando um
alívio importante para o cenário prospectivo do IPCA – que foi influenciado pela alta dos preços de
alimentação em fevereiro. No mesmo sentido, o IPA Industrial registrou aumento de 1,04% neste mês
(contra 0,43% em fevereiro), refletindo as altas dos preços de gasolina, óleos combustíveis e minério de
ferro. Em contrapartida, o núcleo do indicador (que exclui indústria extrativa, combustíveis e produtos
alimentares) continuou em nível negativo – corroborando o contexto favorável em que se encontram os
produtores. Além disso, o IPC variou 0,48%, acima dos 0,38% observados no mês passado. Dentro do
número, por fim, somente o INCC desacelerou em relação ao mês anterior – de 0,41% para 0,07%. Para as
próximas divulgações, esperamos desaceleração do índice, diante da descompressão supracitada de
produtos agrícolas, somada à queda nas cotações de minério de ferro, principalmente.

Atividade

Vendas do comércio varejista avançaram 0,4% em janeiro, ainda sugerindo uma recuperação econômica
gradual

As vendas do comércio varejista avançaram 0,4% na passagem de dezembro para janeiro, excluindo a
sazonalidade, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado ficou acima da nossa projeção
e da expectativa do mercado, de estabilidade e alta de 0,1%, nessa ordem, devolvendo apenas parte do
recuo anterior de 2,1% na métrica mensal. Na comparação com o mesmo mês de 2018, as vendas
aumentaram 1,9%. Analisando as aberturas, destaque positivo para as vendas de combustíveis e de super e
hipermercados.

No mesmo sentido, o volume das vendas do comércio varejista ampliado, que inclui os segmentos de
veículos e de materiais de construção, apresentou altas de 1,0% na margem e de 3,5% na comparação
interanual, refletindo o bom desempenho das vendas de veículos. Por fim, apesar da ligeira surpresa positiva
com o dado reportado, reconhecemos que a retomada do consumo tem sido muito gradual e volátil. Esse
quadro, reforçado por outros indicadores de atividade, como os de mercado de trabalho e de produção
industrial, segue sugerindo uma recuperação econômica mais lenta do que o previsto anteriormente.

Destaques do dia

o Aceleração do IGP-10 em março foi impulsionada, principalmente, pela maior alta dos preços de produtos
agrícolas

o Vendas do comércio varejista avançaram 0,4% em janeiro, ainda sugerindo uma recuperação econômica
gradual

o Em janeiro, produção industrial avançou em nove das quinze regiões pesquisadas pelo IBGE

o Banco Central do Japão manteve a política monetária inalterada, conforme o esperado, mas mostrou
maior preocupação com os impactos da desaceleração global
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Em janeiro, produção industrial avançou em nove das quinze regiões pesquisadas pelo IBGE

Apesar do resultado agregado negativo, a produção industrial subiu em nove das quinze regiões pesquisadas,
na série livre de efeitos sazonais, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada pelo IBGE.
As regiões Norte e Sul registraram, em todos os Estados contemplados na pesquisa, crescimento na
passagem de dezembro para janeiro, com destaque para o Amazonas (+5,2%). Apesar do bom desempenho
dessas regiões, o índice agregado registrou queda (-0,8%), que pode ser explicada pela redução na produção
em praticamente todas as unidades federativas da região Sudeste, que tem um peso relevante na indústria
total. São Paulo e Rio de Janeiro registraram quedas de 1,8% e 1,3%, respectivamente. Na região Centro-
Oeste, Goiás registrou elevação de 2,6% enquanto Mato Grosso apresentou redução de 5,4%. A grande
variação de desempenho entre os Estados evidencia a tendência de recuperação heterogênea entre as
regiões. Tal processo de retomada tem ocorrido, na média, de forma lenta e gradual.

Internacional

Banco Central do Japão manteve a política monetária inalterada, conforme o esperado, mas mostrou
maior preocupação com os impactos da desaceleração global

Em reunião realizada ontem à noite, o Banco Central do Japão (BoJ, na sigla em inglês) não fez alterações em
sua política monetária. A taxa de juros de curto prazo foi mantida em -0,1% ao ano, e a instituição reforçou
seu compromisso de compra de títulos ao ritmo atual, com o intuito de manter a taxa de juros de dez anos
próxima de zero.

No comunicado, a autoridade monetária ressaltou que a economia deve seguir trajetória de expansão
moderada - ainda que acima do potencial - porém elevou sua preocupação em relação aos impactos da
desaceleração da atividade global sobre a economia japonesa. Entretanto, em discurso realizado após a
decisão, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, mostrou-se mais otimista com a recuperação da atividade a
partir do segundo semestre deste ano, sugerindo que a economia do Japão não necessita de maiores
estímulos monetários.

Tendências de Mercado

Notícias positivas movimentam os mercados acionários nesta sexta-feira. Após uma semana de volatilidade
na Europa, devido ao Brexit, a decisão do Parlamento britânico de aprovar um projeto que peça à União
Europeia adiamento do prazo final para saída do Reino Unido do bloco trouxe a maioria das bolsas europeias
para o campo positivo.

No mesmo sentido, os pregões asiáticos fecharam o dia em alta, refletindo também a melhor percepção em
torno das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Ontem, o vice-primeiro-ministro chinês e o
secretário do tesouro norte-americano conversaram por telefone e, segundo o representante do comércio
dos EUA, houve progresso significativo nas discussões. Assim, os índices futuros norte-americanos registram
ganhos nesta manhã.

No mercado de câmbio, o tom otimista é refletido na apreciação da maioria das moedas frente ao dólar. São
destaques de valorização o rand sul-africano e dólar neozelandês. O won sul-coreano, por outro lado,
deprecia. Já o iene, que registrou perdas durante a semana, opera próximo à estabilidade, após decisão do
Banco Central do Japão (BoJ) de manter inalterada sua política monetária – como era esperado.

No campo das commodities, a continuidade de corte da produção de petróleo por parte da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (Opep) em fevereiro, conforme divulgado pela Agência Internacional de
Energia (AIE), sustenta em alta as cotações desse produto. Hoje serão conhecidos dados sobre perfuração de
novos poços nos Estados Unidos, o que pode influenciar os preços. As commodities agrícolas, seguindo a
mesma direção, são cotadas no campo positivo, com exceção do milho. Os preços das commodities
metálicas, em contrapartida, não registram tendência única.

Na agenda doméstica, a divulgação do IGP-10 de março, pela FGV, e da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS),
pelo IBGE, deverão influenciar os preços de ativos domésticos. Ademais, o mercado local poderá seguir o
otimismo observado no exterior.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (jan) 1,7% (a/a) 1,5% (a/a)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (mar) 10,0

10:15 EUA Produção industrial (fev) 0,6% (m/m)

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (mar) - preliminar 95,4 
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Indicadores do Mercado

14/03/19
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) (*) 6,44 0,04 -0,01 -0,15

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,39 0,03 -0,03 -0,96

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,02 0,45 -0,58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,42 0,01 0,06 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 155 -1,46 -17,21 10,37

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,84 0,72 3,23 17,92

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 98.605 -0,30 0,60 14,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.917 -0,27 0,66 15,41

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.808 -0,09 2,29 2,15

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,54 0,79 4,12 0,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.287 -0,02 0,70 -2,25

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.991 -1,20 9,96 -9,14

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,63 0,01 -0,02 -0,19

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,20 0,07 -8,60

Iene - ¥/US$ (**) 111,71 0,49 1,11 5,06

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,73 3,40 -5,16

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,32 0,18 0,34 3,96

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,24 -0,73 6,41

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,39 -0,02 4,67 -11,10

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,23 -0,47 4,12 3,61

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.295 -1,08 -1,12 -2,30

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 889,50 0,06 -1,55 -13,51

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361,50 1,19 -3,54 -5,74

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,80 0,23 0,43 5,31

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

Equipe Técnica 
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