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Vendas e lançamentos de imóveis em junho se elevam na cidade de São Paulo
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 2.288 em junho, segundo dados divulgados ontem
pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Esse resultado representa uma elevação de 6% em
relação ao mês anterior, na série livre de efeitos sazonais calculada pelo Depec-Bradesco. Os lançamentos,
que totalizaram 2.811 unidades, aumentaram 63%, quando expurgados os efeitos sazonais. Por
consequência, os estoques aumentaram, gerando uma oferta de 17.558 unidades disponíveis para venda. O
dado, na série dessazonalizada, representa uma elevação de 0,8% quando comparado com maio. Quando
comparados com o mesmo mês do ano anterior, tanto o número de lançamentos quanto o número de
vendas obtiveram aumentos de 87% e 23%, respectivamente. É importante ressaltar que o cenário
evidenciado em junho foi mais favorável do que o esperado para este mês. Dessa forma, projetamos para os
próximos meses um cenário positivo para o setor imobiliário.

Setor Externo

Fluxo cambial apresentou superávit de US$ 876 milhões na segunda semana de agosto, acumulando saldo
positivo de aproximadamente US$ 28,8 bilhões no ano
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 876 milhões entre os dias 6 e 10 deste mês, de acordo com
dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em sentidos
opostos, ao registrarem entrada líquida de aproximadamente US$ 2,0 bilhões na primeira e saída de US$ 1,1
bilhão na segunda. O superávit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações de
quase US$ 5,0 bilhões, superiores aos US$ 3,0 bilhões contratados para importações. Já o saldo negativo da
conta financeira foi reflexo de compras de US$ 6,7 bilhões, abaixo das vendas de US$ 7,8 bilhões. Com esse
resultado, o fluxo cambial acumula superávits de US$ 351 milhões no mês e de cerca de U$ 28,8 bilhões no
ano.

Internacional

Vendas do varejo nos EUA avançaram em julho, refletindo o crescimento nominal da renda do trabalho
Os dados de venda do varejo nos Estados Unidos registraram avanço de 0,5% na passagem de junho para
julho, de acordo com dados divulgados ontem pelo Census Bureau. O resultado ficou acima da expectativa
do mercado (0,1%) e da variação anterior (0,2%), que foi revisada para baixo. A aceleração no período foi
puxada sobretudo pelo setor de vestuário, cujas vendas passaram de uma queda de 1,6% para uma alta de
1,3% em julho. No mesmo sentido, mas em menor proporção, os componentes de veículos e suas partes e
de postos de gasolina também cresceram. Em suma, o resultado do indicador em julho sugere crescimento
forte do varejo norte-americano no período, o que é reflexo sobretudo do aumento nominal da renda,
proporcionado pelo mercado de trabalho aquecido.
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Produção industrial norte-americana registrou ligeiro avanço em julho, enquanto o índice de atividade
Empire State acelerou em agosto
A produção industrial dos Estados Unidos registrou ligeiro crescimento de 0,1% na passagem de junho para
julho, frustrando as expectativas do mercado (0,3%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada ontem
pelo Federal Reserve. O dado reportado representou uma desaceleração comparativamente ao registrado
no relatório do mês anterior, que foi revisado para cima (1,0%), e foi reflexo da desaceleração de todas as
aberturas, exceto do componente de serviços de utilidade pública, que, em geral, é afetado por mudanças
de temperatura. Vale ressaltar que a capacidade instalada manteve em julho o mesmo nível do mês anterior
(78,1%). Por outro lado, o índice de atividade Empire State da indústria de transformação acelerou 3,0
pontos, atingindo 25,6 pontos em agosto e registrando o maior patamar desde outubro do ano passado,
conforme divulgado pelo Fed de Nova York. O resultado, que surpreendeu positivamente, refletiu o
crescimento na margem de todas as aberturas, com exceção dos componentes de novas encomendas,
emprego e preços recebidos. O destaque positivo ficou por conta do índice de embarques, que acelerou
ante julho. No mesmo sentido, o índice de expectativas avançou no período. Em suma, os dados da
produção industrial de julho e o resultado do Empire State de agosto sugerem que a atividade
manufatureira norte-americana permanece crescendo em ritmo sólido, não apresentando, pelo menos por
hora, reflexo dos efeitos da guerra comercial.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários se recuperam nesta manhã, após a China ter informado que planeja retomar
diálogo comercial com os Estados Unidos. O ministério do comércio chinês anunciou hoje que enviará, ainda
neste mês, seu representante para negociações comerciais aos Estados Unidos, a fim de restabelecer o
diálogo entre as duas economias. Assim, a despeito das incertezas ainda presentes na Turquia, os mercados
europeus e os índices futuros das bolsas norte-americanas avançam, após perdas importantes no início da
semana. Na Ásia, após iniciar o pregão com fortes quedas, as principais bolsas mostraram alguma
recuperação, mas encerraram o pregão ainda no campo negativo.

No mercado de câmbio, o dólar perde força ante as principais moedas, com exceção do iene e do won sul-
coreano. Dentre as moedas dos emergentes, destaque para a recuperação da lira turca, pelo terceiro dia
consecutivo. A tendência positiva para a moeda foi reforçada por notícias, divulgadas ontem, de que o Catar
fará investimentos na ordem de US$ 15,0 bilhões na Turquia. As principais commodities também reagem
positivamente: os preços dos metais industriais, commodities agrícolas e do petróleo avançam nesta manhã.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, os mercados devem reagir ao cenário internacional.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pnad Contínua trimestral (2° tri)

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (ago) 22,0

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

15/08/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6.50 0.00 0.00 -2.75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7.69 0.02 0.07 -0.20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.70 0.02 -0.13 -1.37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.19 0.02 -0.02 -0.61

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4.77 0.00 -0.78 -0.13

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.48 0.00 -0.35 0.26

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 240.08 -5.66 -7.56 35.88

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.90 0.96 1.39 23.17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 77,078 -1.94 0.63 12.76

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,783 -1.86 0.83 12.01

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,818 -0.76 0.61 14.35

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256.23 -1.37 -1.38 1.10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,204 -0.68 -1.74 12.41

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,723 -2.08 -3.81 -16.24

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.86 -0.04 0.04 0.59

Euro - US$/€ (**) 1.13 0.0 -2.9 -3.3

Iene - ¥/US$ (**) 110.74 -0.4 -1.5 0.1

Libra - US$/£ (**) 1.27 -0.2 -4.0 -1.3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.14 1.4 1.3 7.5

Yuan - RMB/US$ (**) 6.93 0.7 3.6 3.9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186.95 -3.5 -6.8 10.6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 70.76 -2.3 -6.1 39.3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,178 -1.3 -5.1 -7.6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 858 -0.8 5.3 -7.0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 -0.2 9.5 1.8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0.2 2.1 6.4
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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