
1

Boletim Diário

FMI manteve suas projeções para o crescimento mundial, porém apontou aumento de riscos baixistas
O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve suas projeções para o crescimento mundial deste e do
próximo ano, comparativamente ao apontado em abril. Segundo relatório divulgado ontem, o PIB mundial
deve crescer 3,9% em 2018 e também em 2019. Para os países desenvolvidos, a projeção para a expansão
deste ano foi revisada de 2,5% para 2,4%, refletindo principalmente as expectativas de maior crescimento
nos Estados Unidos e na Área do Euro. Para as economias emergentes, as projeções para o crescimento se
mantiveram em 4,9% e em 5,1%, para 2018 e 2019, respectivamente. Em relação ao Brasil, o FMI rebaixou a
projeção de expansão, de 2,3% para 1,8% neste ano e manteve a expectativa para 2019, em 2,5%. De acordo
com o documento, o balanço de riscos para essas projeções tornou-se mais negativo para o curto/médio
prazo. Esse viés baixista para as projeções de 2018-19 é explicado principalmente por: (i) escalada na tensão
comercial e política, com o posicionamento mais protecionista dos EUA e a instabilidade política na Europa
(por conta da questão imigratória); e (ii) os efeitos negativos do aumento da volatilidade nos mercados para
o crescimento das economias emergentes. Cabe ressaltar que as projeções de crescimento mundial do
Fundo permanecem próximas às nossas, de 3,8% em 2018 e de 3,7% em 2019.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de US$ 1,4 bilhão na segunda semana de julho
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,4 bilhão na segunda semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Entre os
dias 9 e 13, as exportações somaram US$ 5,0 bilhões, superando as importações, que ficaram em US$ 3,6
bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do ano passado, houve avanços de 4,7%
dos embarques e de 16,2% das compras externas. O crescimento das exportações foi explicado pelo
aumento das vendas de produtos básicos (+43,3%, nessa mesma base de comparação), enquanto as saídas
de produtos manufaturados e de semimanufaturados registraram quedas de 33,3% e de 2,7%,
respectivamente. Em relação às importações, cresceram os gastos principalmente com farmacêuticos e com
veículos automóveis e partes, de 37,4% e de 34,1%, nessa ordem. Assim, a balança comercial acumulou
superávits de US$ 2,6 bilhões no mês e de US$ 32,4 bilhões no ano.

Internacional

Empire State registrou recuo em julho, mas permanece em patamar elevado
O índice de atividade Empire State da indústria de transformação atingiu 22,6 pontos em julho,
desacelerando 2,4 pontos em relação ao mês anterior, conforme divulgado ontem pelo Fed de Nova York.
Tal resultado surpreendeu positivamente, diante da expectativa de mercado de 21,0 pontos. O dado
reportado refletiu o recuo na margem, em diferentes intensidades, de todas as aberturas, com destaque
para preços pagos (-10 pontos), estoques (-9,7 pontos) e embarques (-8,9 pontos). No mesmo sentido, o
índice de expectativas apresentou retração no período, registrando 31,1 pontos neste mês. Em suma, apesar
do ritmo de crescimento menor reportado pelo Empire State para o mês de julho, o indicador permanece
em patamar elevado, sugerindo que o impacto das tarifas comerciais não tem gerado, até o momento, piora
evidente do desempenho da indústria norte-americana.

Destaques do dia

o FMI manteve suas projeções para o crescimento mundial em 2018 e 2019, porém apontou intensificação
de riscos baixistas

o Balança comercial registrou superávit de US$ 1,4 bilhão na segunda semana de julho

o Índice de atividade Empire State registrou recuo em julho, mas permanece em patamar elevado

o Apesar da desaceleração em junho, vendas do varejo nos EUA avançaram, corroborando expectativa de
crescimento forte do PIB no segundo trimestre
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Apesar da desaceleração em junho, vendas do varejo nos EUA avançaram, corroborando expectativa de
crescimento forte do PIB no segundo trimestre
Os dados de venda do varejo nos Estados Unidos registraram avanço de 0,5% na passagem de maio para
junho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Census Bureau. O resultado ficou em linha com a
expectativa do mercado, e abaixo da variação anterior (1,3%), que foi revisada para cima em 0,5 ponto
percentual. A desaceleração em junho foi puxada sobretudo pelo setor de vestuário, que passou de uma alta
de 2,9% para uma queda de 2,5% em junho. No mesmo sentido, mas em menor proporção, destacam-se as
desacelerações das aberturas de materiais de construção (de 2,5% para 0,8%), artigos esportivos (de -1,3%
para -3,2%) e combustíveis (de 2,5% para 1,0%). Dessa forma, apesar da desaceleração das vendas no mês
passado, esperamos um crescimento robusto do consumo real no segundo trimestre do ano, reforçando a
expectativa de crescimento forte do PIB norte-americano no período, de 3,5%, com viés de alta, em termos
dessazonalizados e anualizados.

Tendências de Mercado

Os mercados globais operam em baixa nesta manhã, seguindo a tendência de queda observada no
fechamento de ontem. Ao longo do dia, o foco estará nos Estados Unidos, com o discurso do presidente do
Fed, Jerome Powell, no Senado norte-americano, a partir das 11h. Há a expectativa de que ele reforçará a
sinalização de gradualismo na condução da política monetária. Ademais, teremos a produção industrial dos
EUA, referente a junho. Na Ásia, as principais bolsas encerraram o pregão no campo negativo, pressionadas
pelas ações de energia, que reagiram ao recuo das cotações do petróleo ontem. Exceção é feita a Tóquio,
cujo índice fechou com alta de 0,44%. As bolsas europeias também operam no campo negativo, assim como
os índices futuros dos Estados Unidos.

No mercado de divisas, destaque para a depreciação do iene e de algumas moedas de emergentes, como o
peso mexicano e o rand sul-africano. O euro e a libra, por outro lado, mostram ligeira apreciação ante o
dólar. Nesta manhã, os dados de emprego do Reino Unido indicaram que o mercado de trabalho da região
segue aquecido, o que levou a uma importante apreciação da libra mais cedo.

Em relação às commodities, as cotações do petróleo seguem próximas à estabilidade, após depreciação
importante na segunda-feira, em meio às expectativas de coordenação entre os Estados Unidos e a Rússia
para regulação do mercado de energia. Por outro lado, os preços das principais commodities agrícolas
avançam, com exceção da soja e do algodão. As metálicas industriais operam sem direção única.

No Brasil, na ausência de indicadores domésticos relevantes, os mercados devem seguir o movimento do
exterior.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

- Brasil Fiesp/Ciesp: Nível de Emprego Industrial (jun)

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

11:00 EUA Fed: Testemunho de J. Powell no Senado
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Indicadores do Mercado

16/07/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -3,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,59 -0,03 -0,58 -0,84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,78 -0,04 -0,52 -1,82

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,20 -0,01 -0,84 -0,99

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,56 0,00 -0,02 0,23

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,83 0,00 -0,11 0,31

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 243,09 -4,55 -30,10 15,47

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,86 0,24 3,51 21,42

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.653 0,08 8,33 17,14

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.564 0,14 8,18 16,01

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.798 -0,10 0,68 13,79

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,15 -0,26 -0,96 0,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.597 0,00 -1,11 12,32

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.814 -0,61 -6,88 -12,67

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,86 0,03 -0,06 0,53

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,2 0,9 2,1

Iene - ¥/US$ (**) 112,29 -0,1 1,5 -0,2

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,1 -0,4 1,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,82 -0,3 -8,8 7,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,69 0,0 3,9 -1,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,17 -2,6 -5,1 14,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,84 -4,6 -2,2 46,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.240 -0,1 -2,7 1,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 830 1,9 -8,4 -15,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 342 3,5 -5,4 -6,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 0,7 2,3 15,9

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