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Mercado ajustou suas projeções, indicando inflação mais pressionada e real mais apreciado neste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado fez alguns ajustes em
suas projeções macroeconômicas para este e o próximo ano. A mediana das projeções do IPCA de 2018 foi
ajustada de uma alta de 4,40% para outra de 4,43%, enquanto que para o ano que vem passou de alta de
4,20% para outra de 4,21%. Já a mediana das projeções da taxa de câmbio no final de 2018 foi revisada de
R$/US$ 3,89 para R$/US$ 3,81 e no final de 2019 passou de R$/US$ 3,83 para R$/US$ 3,80. As medianas
para o crescimento do PIB permaneceram inalteradas em 1,34% e 2,50% para 2018 e 2019, nessa ordem.
Por fim, as expectativas para a taxa Selic também seguiram inalteradas, em 6,50% e 8,00%, no final dos dois
períodos, respectivamente.

Destaques da Semana

Na agenda doméstica, as atenções estarão voltadas para o resultado da PMS e do IBC-Br de agosto,
enquanto os dados de atividade da China, produção industrial dos EUA e inflação na Área do Euro estarão
no foco internacional
Nesta semana, os indicadores de atividade estarão no foco das atenções domésticas. Amanhã será divulgado
o resultado do volume de serviços capturado na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que deverá registrar
queda de 0,2% ante julho (depois de um recuo de 2,2% na leitura anterior). Na quarta-feira, teremos o IBC-
BR (proxy mensal do PIB), que deverá permanecer estável, desacelerando em relação aos dois meses
anteriores. Na agenda internacional, destacamos a divulgação do PIB chinês do terceiro trimestre, junto com
os dados de setembro da produção industrial, investimentos em ativos e vendas no varejo, divulgados no
final desta semana. Esses dados serão bastante relevantes para mensurar a intensidade da desaceleração em
curso na segunda maior economia global. Hoje, teremos os primeiros índices PMIs de outubro dos Estados
Unidos e, amanhã, a produção industrial norte-americana referente a setembro. Tais dados deverão
corroborar a visão de a maior economia mundial segue aquecida. Por fim, na quarta-feira será divulgada a
inflação na Área do Euro, que deverá continuar mostrando núcleos bem comportados, ainda que o índice
cheio esteja se aproximando da meta. A previsão do mercado é de alta de 0,5% em setembro.

Destaques do dia

o Mercado ajustou suas projeções, indicando inflação mais pressionada e real mais apreciado neste ano

o Na agenda doméstica, as atenções estarão voltadas para o resultado da PMS e do IBC-Br de agosto,
enquanto os dados de atividade da China, produção industrial dos EUA e inflação na Área do Euro estarão
no foco internacional

o Em agosto, vendas do varejo restrito surpreenderam positivamente e avançaram 1,3% na margem

o Conab revisou para cima estimativas de área plantada, produção e produtividade da safra brasileira de
grãos

o Saldo comercial chinês em setembro surpreendeu positivamente, refletindo possivelmente a antecipação
de compras norte-americanas ao aumento de tarifas

o Ata da última reunião do BCE reforça cenário de manutenção de política monetária acomodatícia pelos
próximos trimestres

o Surpresa baixista com inflação em setembro não altera expectativa de continuidade do processo de
normalização monetária nos EUA

o Dados de outubro do USDA continuaram apontando para um balanço confortável no caso da soja, mas
apertado para o milho
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Atividade

Em agosto, vendas do varejo restrito surpreenderam positivamente e avançaram 1,3% na margem
O volume de vendas do comércio restrito avançou 1,3% na passagem de julho para agosto, na série livre de
efeitos sazonais, conforme divulgado na quinta-feira pelo IBGE. O resultado surpreendeu positivamente o
mercado, cuja mediana das expectativas era de avanço de 0,2%, e a nós (alta de 0,3%), revertendo parte dos
recuos acumulados nas três divulgações anteriores. Na comparação com o mesmo período de 2017, o
indicador registrou alta de 4,1%, mais do que devolvendo a queda de 1,0% observada em julho.
Setorialmente, sete dos oito segmentos pesquisados apresentaram expansão na margem. O volume de
vendas do comércio varejista ampliado, que também considera os segmentos de veículos e de materiais de
construção, avançou 4,2% na margem, compensando a queda de 0,3% do mês anterior e influenciado
principalmente pelo segmento de veículos. Esses resultados mostram uma volatilidade na retomada do
consumo, o que é compatível com uma recuperação gradual da atividade econômica.

Conab revisou para cima estimativas de área plantada, produção e produtividade da safra brasileira de
grãos
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou a estimativa de outubro para a safra brasileira de
grãos 2018/19, que está em desenvolvimento no país. O relatório passou a ser divulgado com as estimativas
em intervalos (valores limites superior e inferior das variáveis de produção e de área). A área mínima
plantada está estimada em aproximadamente 61,8 milhões de hectares. Esse patamar representa uma
variação positiva de 0,2% em comparação à área da safra 2017/18. A produção total de grãos também em
estimativa positiva, chegando, em seu limite inferior, a 233,6 milhões de toneladas (2,5% maior em relação à
safra anterior). A cultura de algodão segue com perspectivas de crescimento, com previsão de um aumento
de no mínimo 3,9% na produção. Também chama a atenção a expansão esperada para a produção de trigo,
que pode atingir 5,4 milhões de toneladas, aumento de 26,6% em relação a 2017. O milho, uma das
principais culturas produzidas no Brasil (milho e soja são responsáveis por 90% da produção grãos), deverá
ter sua produção elevada em, no mínimo, 11,1%, comparativamente à safra anterior. Essa perspectiva é
explicada em grande parte pelo crescimento esperado da segunda safra, que pode apresentar uma elevação
de 18%. De forma geral, pode-se dizer que a atualização dessas estimativas é favorável para a inflação, na
medida em que a produção e a área plantada devem ser maiores do que o esperado anteriormente.

Internacional

Saldo comercial chinês em setembro surpreendeu positivamente, refletindo possivelmente a antecipação
de compras norte-americanas ao aumento de tarifas
Em setembro, o superávit comercial chinês surpreendeu positivamente, ao ter atingido o montante de US$
31,7 bilhões, superior aos US$ 28,5 bilhões registrados no mesmo período de 2017, conforme divulgado na
última sexta-feira. Para isso, as exportações cresceram 14,5% na comparação interanual, acima da taxa de
8,9% esperada pelos analistas, enquanto as importações avançaram 14,3%, abaixo da expectativa de 15%.
No comércio com os EUA, o país asiático alcançou o superávit de US$ 34,1 bilhões, recorde para o mês. Esse
forte resultado bilateral ocorreu a despeito da imposição das tarifas impostas ao longo dos últimos meses
(em especial a tarifa adicional de 10% sobre uma lista de US$ 200 bilhões de produtos chineses, a partir de
24 de setembro), provavelmente refletindo a antecipação de compras. Olhando para frente, os riscos
associados às tensões entre os dois países continuam presentes, com impactos potenciais sobre a expansão
global. De fato, espera-se que a sinalização do governo Trump, de aumento das tarifas extras, de 10% para
25%, se materialize nos próximos meses, o que tende a contribuir para redução do saldo comercial chinês
com os EUA. Do lado chinês, também são esperadas retaliações e, principalmente, continuidade do alívio das
políticas econômicas para compensar as possíveis perdas decorrentes das exportações e para interromper a
desaceleração interna em curso.



3

Boletim Diário

Ata da última reunião do BCE reforça cenário de manutenção de política monetária acomodatícia pelos
próximos trimestres
A ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), divulgada na última quinta-feira, não trouxe
grandes novidades em relação ao comunicado reportado anteriormente. O documento reafirmou que os
riscos ao crescimento na união monetária permanecem equilibrados, muito por conta dos fundamentos
macroeconômicos sólidos do bloco. Diante desse cenário, a autoridade monetária não trouxe grandes
revisões de cenário, reconhecendo o crescimento dos salários, mas ressaltando que o impacto sobre a
inflação possui defasagens. Dessa forma, a instituição não trouxe maiores preocupações com a aceleração da
inflação, pelo menos no curto prazo. Sendo assim, reforçamos a expectativa de fim da expansão do balanço
do BCE em dezembro e manutenção das taxas de juros ao menos até meados de 2019.

Surpresa baixista com inflação em setembro não altera expectativa de continuidade do processo de
normalização monetária nos EUA
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), divulgado na última quinta-feira, registrou alta de
0,1% em setembro, abaixo da expectativa do mercado e do dado anterior, ambos em 0,2%. Dentre os
principais componentes do indicador, a abertura de alimentação ficou estável, enquanto a de energia
apresentou ligeira deflação na margem. Já o núcleo, que desconsidera alimentos e energia, apresentou
discreta aceleração de 0,12%. Na comparação interanual, o CPI agregado desacelerou, avançando 2,3% em
setembro (ante 2,7% em agosto). Apesar dessa menor pressão sobre os preços no curto prazo, o cenário
deve continuar pressionado por conta do forte ritmo de expansão da atividade econômica norte-americana,
com mercado de trabalho bastante aquecido. Sendo assim, esperamos que até a próxima reunião de política
monetária, em dezembro, o cenário prospectivo continue dando suporte para elevação adicional da taxa de
juros.

Dados de outubro do USDA continuaram apontando para um balanço confortável no caso da soja, mas
apertado para o milho
Em seu relatório mensal de oferta e demanda mundial de grãos, o USDA (Departamento de Agricultura dos
EUA) revisou para cima suas projeções de estoque/consumo para a safra 2018/2019 de soja e de milho. No
primeiro caso, o indicador foi revisado de 30,7% em setembro para 31,2% neste mês, resultado de uma
ligeira revisão altista na produção esperada combinada com manutenção dos números apontados
anteriormente para o consumo. Esses dados apontam para um balanço bastante confortável. No caso do
milho, por outro lado, a projeção de consumo mundial aumentou, mas a de estoques finais também, levando
a relação estoque/consumo de 14,2% para 14,4%. Ainda assim, esse patamar, se confirmado, estará abaixo
da média histórica do grão (18%), o que gera um viés de alta para as suas cotações.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo. Com a retomada das
preocupações acerca das questões comerciais entre EUA e China, da desaceleração da economia chinesa e
da recente alta dos juros das Treasuries, as principais bolsas asiáticas fecharam em baixa. No mesmo sentido,
os índices futuros norte-americanos são cotados em queda. Já na Europa, além das questões globais
supracitadas, em conversa entre Reino Unido e União Europeia no fim de semana, as partes não chegaram a
um acordo, frustrando as expectativas dos investidores, que esperavam uma definição até a próxima quarta-
feira. Assim, os mercados europeus registram perdas, ainda que próximas à estabilidade.

No mercado de câmbio, o dólar deprecia frente às principais moedas de países desenvolvidos e emergentes,
com destaque para a forte apreciação da lira turca, franco suíço e do rand sul-africano, que se recupera
parcialmente após auferir perdas na semana passada, por conta da renúncia do ministro das finanças sul-
africano, Nhlanhla Nene.

Com relação às commodities, os preços do petróleo são cotados em alta, com os impactos do furacão
Michael na Flórida e com a pressão política que a Arábia Saudita está sofrendo, após o desaparecimento do
jornalista Jamal Khashoggi, que podem comprometer as condições de oferta da commodity. As commodities
metálicas são cotadas no campo positivo, enquanto as agrícolas não apresentam movimento único.
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No Brasil, o mercado doméstico deve reagir ao cenário internacional e às projeções contidas no relatório
Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (out) 20,5

22:30 China Índice de preços ao consumidor (set) 2,5% (a/a)
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Indicadores do Mercado

11/10/18
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) (*) 7,37 -0,05 -0,72 0,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,53 -0,01 -0,28 -0,77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,66 -0,05 -0,87 -0,55

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,07 -0,03 -0,79 0,55

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,44 0,01 -0,50 0,32

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 235,36 14,93 -47,13 48,92

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,78 0,65 -8,98 19,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 82.921 -0,91 11,07 8,17

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.072 -0,85 10,61 7,24

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.728 -2,06 -5,52 6,78

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,30 -1,99 -4,24 -7,71

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.591 -3,89 -0,33 8,19

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.583 -5,22 -3,05 -23,75

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3,15 -0,01 0,17 0,80

Euro - US$/€ (**) 1,16 0,6 -0,1 -2,2

Iene - ¥/US$ (**) 112,16 -0,1 0,5 -0,3

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,3 1,5 0,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,98 -0,9 -1,1 1,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 -0,5 0,3 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,63 -1,5 5,0 13,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 80,26 -3,4 1,5 41,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.224 2,9 2,2 -4,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 858 0,7 4,6 -11,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369 1,8 3,9 6,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 -0,1 -1,9 6,1
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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