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Boletim Diário

Mercado atualizou suas projeções de PIB para 2019 e 2020
O mercado ajustou para baixo suas expectativas de crescimento do PIB para este ano e ajustou para cima as
expectativas para 2020, de acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. A mediana
das projeções para o crescimento do PIB passou de 2,50% para 2,48% para 2019 e de 2,50% para 2,58% para
o próximo ano. Ao mesmo tempo, a mediana das expectativas para o IPCA permaneceu inalterada em 3,87%
para este ano e em 4,00% para o ano que vem, enquanto as projeções de Selic continuaram em 6,50% e
8,00%, respectivamente, para os encerramentos dos dois períodos. Por fim, a mediana das projeções para a
taxa de câmbio também permaneceu inalterada, em R$/US$ 3,70 e em R$/US$ 3,75 para o final dos dois
períodos.

Destaques da Semana

IPCA-15 e Caged serão destaques domésticos, enquanto ata do Fed e índices PMI da Área do Euro e dos
EUA estarão no foco internacional
No foco da agenda doméstica desta semana, teremos, na quinta-feira, os dados do IPCA-15 de fevereiro. O
indicador a ser divulgado pelo IBGE deve ter subido 0,34%, com destaque para o reajuste anual de educação,
que deve ter registrado praticamente a mesma variação observada no ano passado. A média dos núcleos,
cujos níveis foram considerados confortáveis pelo Banco Central em comunicação recente, devem seguir um
pouco abaixo de 3%. Já os dados de geração de emprego formal (Caged) relativos a janeiro, ainda sem data
definida para a divulgação, deverão apontar geração líquida de 70 mil postos formais de trabalho, o que
deve manter a tendência de recuperação gradual do mercado de trabalho. Na agenda internacional, as
atenções estarão voltadas para a divulgação da ata da última reunião do Fed. O documento, que será
publicado na quarta-feira, pode trazer mais detalhes sobre os próximos passos da condução da política
monetária. Para este ano, não esperamos alteração da taxa de juros nos EUA, tendo em vista a
desaceleração esperada e o ambiente sem pressões inflacionárias. Por fim, na quinta-feira, serão divulgados
os primeiros indicadores PMI (PurchasingManagers´ Index) de fevereiro, da Área do Euro e dos EUA.

Internacional

Trump ratificou a proposta orçamentária aprovada pelo Congresso para o ano fiscal de 2019
Na sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, ratificou a proposta orçamentária aprovada
pelo Congresso para o ano fiscal de 2019, ampliando assim o limite de financiamento da dívida pública dos
EUA e evitando uma nova paralização de algumas atividades do governo federal (shutdown). A proposta
aprovada destina US$ 1,38 bilhão para gastos com a segurança na fronteira com o México – bem abaixo dos
US$ 5,7 bilhões exigidos por Trump para a construção de um muro. Logo após ter assinado a proposta, o
presidente afirmou que decretará estado de emergência para utilizar dinheiro do fundo de emergência para
financiar a construção do muro. Por fim, a relação entre os poderes executivo e legislativo na maior
economia global pode dificultar a governabilidade de Trump no restante do seu mandato (até nov/2020).
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Internacional

Em janeiro, a produção industrial norte-americana registrou retração, enquanto o Índice Empire State
apontou para aceleração do setor em fevereiro
A produção industrial dos Estados Unidos recuou 0,6% na passagem de dezembro para janeiro, frustrando as
expectativas do mercado (+0,1%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada na sexta-feira pelo Federal
Reserve. Esse resultado mostrou um desempenho inferior ao apresentado em dezembro (revisado de +0,3%
para +0,1%) e refletiu a desaceleração do setor de manufatura, com destaque negativo para a abertura de
veículos e suas partes, que registrou queda de 8,8% na margem. A contração reportada nesse setor foi mais
do que suficiente para compensar o ligeiro avanço do setor de mineração e de utilidade pública. Por fim, a
utilização da capacidade instalada ficou abaixo do registrado na leitura anterior, passando de 78,8% para
78,2% no período. Por outro lado, o índice de atividade Empire State da indústria de transformação apontou
em fevereiro para aceleração da produção industrial no estado de Nova York. Com avanço de 4,9 pontos, o
indicador alcançou 8,8 pontos no período, superando a expectativa do mercado (7,0 pontos), refletindo a
alta das aberturas de novos pedidos e de tempo de entrega. No entanto, vale a ressalva de que, apesar do
avanço do Empire, seu nível permanece em patamar bem aquém daquele registrado no mesmo período de
2018. Dessa forma, o resultado dos dois indicadores reportados na sexta-feira sugere moderação do ritmo
de crescimento da atividade industrial norte-americana no começo de 2019, compatível com nossa projeção
de crescimento de 1,8% do PIB do país no primeiro trimestre, em termos anualizados e em comparação com
o trimestre anterior.

Tendências de Mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo positivo. Os investidores estão
otimistas com a possibilidade de EUA e China chegarem um acordo duradouro sobre temas comerciais, o que
impulsionou as altas generalizadas nos principais pregões asiáticos. O presidente norte-americano, Donald
Trump, afirmou em rede social que, apesar das dificuldades, as duas maiores economias globais estão mais
próximas do que nunca de chegarem a um denominador comum. Contudo, com baixa liquidez por conta de
um feriado nacional nos EUA, os índices futuros norte-americanos são cotados próximos à estabilidade. Já na
Europa, apesar da onda global de otimismo com as negociações sino-americanas, o imbróglio a respeito das
definições para o Brexit leva os mercados europeus a resultados mistos.

No mercado de câmbio, seguindo a mesma tendência dos mercados acionários, as principais moedas de
países desenvolvidos e emergentes se valorizam frente ao dólar, com exceção do iene.

Já com relação às commodities, o petróleo é cotado em diferentes campos. O óleo tipo WTI se valoriza,
enquanto o tipo Brent registra leve queda, embora tenha ensaiado auferir ganhos nas últimas horas. As
metálicas e agrícolas seguem tendência de alta, refletindo o menor risco de desaceleração global, conforme
esperado pelos investidores.

No Brasil, os mercados devem reagir ao contexto global e às projeções contidas no Relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central.

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

15/02/19
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) (*) 6,39 -0,06 -0,23 -0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,37 -0,04 -0,23 -1,46

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,50 -0,21 -0,69

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,42 0,06 -0,18 -0,71

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 168 -4,31 -16,50 3,61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,70 -0,58 -0,39 14,71

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.526 -0,50 3,69 15,70

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.457 -0,47 3,73 16,53

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.776 1,09 6,33 1,63

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 247,96 1,43 5,88 -2,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.901 -1,13 1,68 -2,63

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.682 -1,37 4,36 -16,15

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,66 0,01 -0,05 -0,25

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,01 -1,03 -9,68

Iene - ¥/US$ (**) 110,47 -0,01 1,65 4,09

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,68 0,26 -8,56

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,25 -0,03 1,31 4,04

Yuan - RMB/US$ (**) 6,77 0,01 0,18 6,69

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,33 2,61 2,35 -12,13

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,25 2,60 9,25 2,98

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.318 0,63 2,31 -2,51

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 907,50 0,44 1,60 -11,40

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374,75 0,00 0,94 1,90

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,55 0,26 0,49 4,95

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