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Mercado ajustou suas expectativas: menor crescimento do PIB, inflação e câmbio mais pressionados
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado fez ajustes em suas
projeções para o PIB, inflação e taxa de câmbio deste ano. A mediana das expectativas para o crescimento
do PIB em 2018 recuou de 1,94% para 1,76%, enquanto que para o ano que vem recuou de 2,8% para 2,7%.
No caso das expectativas para o IPCA, a mediana avançou de 3,82% para 3,88% para este ano, e de 4,07%
para 4,10% para 2019. No câmbio, as medianas das expectativas para o final deste ano e do próximo
avançaram de R$/US$ 3,50 para 3,63, e de R$/US$ 3,50 para 3,60, respectivamente. Por fim, as medianas
das expectativas para a taxa Selic no final deste ano e do próximo continuaram em 6,50% e 8,00%, nessa
ordem.

Destaques da Semana

Atenções do mercado estarão voltadas para a decisão do Copom e a divulgação do IPCA-15, enquanto no
foco internacional, estarão os PMIs
No Brasil, teremos a reunião do Banco Central na quarta-feira, que deve anunciar manutenção da taxa
básica de juros em 6,50%. Além da decisão, o comunicado do Copom pode trazer informações importantes
sobre como o BC acompanhará os efeitos do câmbio sobre a inflação e, portanto, como pretende atuar nas
suas próximas reuniões. Na quinta-feira, teremos o IPCA-15 de junho, que deve mostrar o primeiro impacto
da greve dos caminhoneiros na inflação. Esperamos alta de 1,04% e lembramos que, nos próximos meses,
essa pressão tende a se dissipar. Na agenda internacional, destaque para os PMI da Área do Euro e dos EUA,
na sexta-feira. Os indicadores de junho devem reforçar a leitura de divergência de crescimento entre essas
regiões, com EUA em aceleração.

Internacional

Avanço do índice Empire State de junho sugere recuperação do resultado apresentado pela produção
industrial norte-americana no mês anterior
A produção industrial dos Estados Unidos retraiu 0,1% na passagem de abril para maio, frustrando as
expectativas do mercado (0,2%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada na sexta-feira pelo Federal
Reserve. O resultado, que ficou abaixo do dado revisado do mês anterior (0,9%) refletiu a queda registrada
em todos os componentes do indicador (exceto mineração e serviços de utilidade pública), com destaque
para a abertura de veículos e suas partes, que passou de -2,2% em abril para -6,5% em maio, resultado
decorrente, em grande medida, de um incêndio sofrido por um dos produtores do setor. A despeito do
resultado de maio da produção industrial, os dados reportados pelo índice de atividade Empire State da
indústria de transformação sugerem cenário mais otimista para junho. De fato, o Empire atingiu o seu maior
patamar desde outubro do ano passado, registrando 25,0 pontos e acelerando 4,9 pontos em relação ao
mês anterior, conforme divulgado ontem pelo Fed de Nova York. O resultado, que surpreendeu
positivamente a mediana das expectativas do mercado (18,8 pontos), refletiu sobretudo o crescimento na
margem do componente de emprego, que passou de 8,7 pontos em maio para 19 pontos em junho. No
mesmo sentido, as aberturas de novas encomendas e de embarques avançaram 5,3 e 4,4 pontos, nessa
ordem. O índice de expectativas, por sua vez, acelerou pelo segundo mês consecutivo, atingindo 38,9.
Apesar do recuo da produção industrial em maio, mas em linha com o avanço sugerido pelo índice Empire
State em junho, esperamos que a atividade norte-americana permaneça crescendo em ritmo forte nos
próximos meses, resultando em uma expansão de 3,0% do PIB para o segundo trimestre de 2018, em
termos anualizados e em comparação com o trimestre anterior.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam no campo negativo nesta manhã, refletindo o aumento das tensões
comerciais entre Estados Unidos e China, após os Estados Unidos anunciarem novas tarifas sobre
importações chinesas e a China sinalizar uma retaliação. Com isso, na Ásia a bolsa de Tóquio recuou 0,75%
no encerramento do pregão, enquanto os mercados chineses permaneceram fechados por conta de um
feriado local. Tanto as bolsas europeias como os índices futuros norte-americanos operam no campo
negativo.

No mercado de divisas, o dólar deprecia em relação as principais moedas de emergentes, com destaque
para a apreciação do peso mexicano. Por outro lado, o dólar aprecia em relação as principais moedas dos
países desenvolvidos, exceção é feita a libra esterlina.

No mercado de commodities metálicas e energéticas, os preços não apresentam tendência única, com
recuo da cotação do petróleo WTI e do cobre enquanto o petróleo tipo Brent, o alumínio e o ouro
registram alta. Em relação às commodities agrícolas, destaque para a queda dos preços do algodão e do
trigo e para a alta do preço do café.

No mercado doméstico, as taxas mais curtas devem reagir às projeções contidas no relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central, enquanto as taxas mais longas devem refletir o cenário
internacional.
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Indicadores do Mercado

15/06/18
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) (*) 8,17 -0,34 1,54 -0,87

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,30 -0,30 0,95 -1,90

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 9,04 -0,33 1,69 -0,72

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,58 -0,33 0,84 -0,02

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,93 -0,07 0,52 0,33

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 273,19 9,81 85,53 41,25

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,73 -2,01 2,03 13,91

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 70.758 -0,93 -16,88 14,27

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29.177 -0,95 -16,51 13,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.780 -0,10 2,52 14,27

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,67 -0,94 -0,91 0,95

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.852 0,50 0,15 15,23

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.022 -0,73 -5,33 -3,53

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,92 -0,01 -0,15 0,76

Euro - US$/€ (**) 1,16 0,4 -1,9 4,2

Iene - ¥/US$ (**) 110,66 0,0 0,3 -0,2

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,2 -1,6 4,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,63 -1,2 4,7 14,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,44 0,6 1,1 -5,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,24 -2,8 -7,2 23,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 73,44 -3,3 -6,4 56,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.275 -2,3 -1,2 1,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 906 -2,3 -11,1 -3,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 361 -0,5 -10,2 -4,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 0,4 0,0 10,6

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

Equipe Técnica 
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