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Índice Empire State mostrou avanço da indústria de transformação norte-americana em março
Após os últimos dados terem sugerido um menor ritmo de expansão do PIB dos Estados Unidos no primeiro
trimestre, um dos primeiros indicadores coincidentes de março apontou para uma expansão da produção
industrial em relação a fevereiro. O índice Empire State da indústria de transformação passou de 13,1
pontos em fevereiro para 22,5 pontos neste mês, conforme reportado ontem pelo Fed de Nova York. O
avanço foi explicado pelas altas na margem de 14,5 pontos dos embarques e de 3,3 pontos do indicador de
novos pedidos. No sentido oposto, o índice de emprego apresentou ligeiro recuo de 1,5 ponto no período. A
sondagem do Fed da Filadélfia, por outro lado, apresentou um recuo de 3,5 pontos. Apesar dessa queda
marginal do dado agregado, os indicadores de novos pedidos e de embarques apresentaram crescimento
significativo no período, de 11,2 e de 16,9 pontos, nessa ordem. Acreditamos que a economia norte-
americana deverá crescer a um ritmo anualizado menor neste primeiro trimestre, um pouco abaixo de
2,0%, porém ainda compatível com nossa projeção de expansão de 2,6% do PIB este ano.

Atividade

Secovi e Embraesp: em janeiro houve retração de vendas e lançamentos residenciais em São Paulo, mas
cenário deverá continuar positivo nos próximos meses
As vendas de imóveis residenciais na cidade de São Paulo somaram 1.692 unidades em janeiro, segundo os
dados divulgados ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Esse resultado, equivalente a
um recuo de 19,6% na margem na série livre de efeitos sazonais, reverteu parte da alta observada no mês
anterior (9,9%). Já os lançamentos totalizaram 748 imóveis no mesmo período, segundo a Empresa
Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), valor que representa um recuo mensal de 61,2%, também
na série dessazonalizada. Vale ressaltar que esta é a primeira queda após três meses consecutivos de alta, e
que os lançamentos acumulam expansão de 76% nos últimos 12 meses, ao passo que as vendas acumulam
alta de 56% na mesma base de comparação. Como resultado, os estoques ficaram em 21.000 unidades em
janeiro, recuando 0,5% ante dezembro, na mesma base de comparação, e respondendo por 8,1 meses de
vendas no atual patamar. A despeito do resultado apresentado, mantemos nossa perspectiva positiva para o
setor imobiliário nos próximos meses, com aceleração do número de lançamentos e alta gradual de preços.

FipeZap: preço de locação de imóveis residenciais apresentou ligeira alta na passagem de janeiro para
fevereiro
O preço dos aluguéis registrou ligeira alta de 0,6% na passagem de janeiro para fevereiro, acelerando em
relação ao dado anterior (alta de 0,35%), considerando 15 municípios brasileiros, conforme pesquisa
divulgada ontem pela Fipe em parceria com a empresa de busca de imóveis Zap. O resultado do mês
passado foi puxado principalmente pelos municípios de Goiânia (1,65%), Florianópolis (1,37%) e Salvador
(1,59%). Em sentido contrário, houve queda no preço do aluguel nas cidades de Belo Horizonte (-0,07%) e
Fortaleza (-0,19%). Vale ressaltar que no acumulado de 12 meses, o preço médio do aluguel nos 15
municípios (-0,09%) permaneceu abaixo da inflação, que totalizou 2,8% no período, segundo o IBGE.
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Tendências de Mercado

No mercado de ações, as principais bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo negativo. Na Europa, os
mercados 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 perde valor ante as principais moedas, com exceção do peso mexicano, o dólar
canadense e a moeda australiana. Ao longo do dia, a moeda norte-americana deve ser influenciada pela
divulgação dos dados de produção industrial nos EUA.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em ligeira alta. Os dados do relatório da
Agencia Internacional de Energia, divulgados ontem, indicaram um crescimento da demanda mundial que
ajudará a compensar o aumento da produção dos EUA, lembrando que hoje serão divulgados os dados
semanais de perfuração de poços, que pode influenciar esse movimento. As principais commodities
metálicas também operam em alta, enquanto as principais agrícolas são negociadas no campo negativo.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir ao resultado da PMS, que será divulgada
hoje, enquanto as taxas longas devem seguir a tendência internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (jan) 0,2% (m/m)

09:30 EUA Construção de novas residências (fev) -3,1% (m/m)

10:15 EUA Produção industrial (fev) 0,3% (m/m)

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (mar) - preliminar 99,5
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Indicadores do Mercado

15/03/18
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) (*) 6,61 0,02 -0,17 -3,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,49 0,00 -0,17 -3,00

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,38 0,03 -0,45 -2,33

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,53 0,00 -0,16 -0,76

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 -5,09 -5,19 -5,26

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 144,68 0,13 -19,54 -88,85

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 0,76 1,78 5,81

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.928 -1,30 0,76 28,22

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.024 -1,22 0,88 28,30

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.747 -0,08 0,59 15,18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,07 0,53 0,41 1,32

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.804 0,12 1,58 11,37

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.291 -0,01 2,87 1,52

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,83 0,01 -0,08 0,34

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,5 -1,6 14,6

Iene - ¥/US$ (**) 106,34 0,0 0,2 -6,2

Libra - US$/£ (**) 1,39 -0,2 -1,2 13,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,70 0,6 1,1 -2,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,32 0,1 -0,4 -7,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,89 -0,6 0,4 10,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,12 0,4 1,2 25,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.318 -0,6 -2,5 9,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.041 1,2 1,6 4,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 387 0,8 5,2 6,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0,3 -0,4 0,3

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

Equipe Técnica 
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