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IGP-M avançou 1,34% na segunda prévia de setembro
O IGP-M subiu 1,34% na segunda prévia de setembro, ante a alta de 0,70% registrada no mês anterior,
conforme divulgado há pouco pela FGV. Essa aceleração, que ficou acima da mediana das expectativas do
mercado (1,11%), refletiu principalmente a aceleração dos preços industriais no atacado. O IPA Industrial
passou de uma alta de 0,8% em agosto para outra de 2,0% neste resultado preliminar, refletindo
principalmente a forte aceleração dos preços do minério de ferro. Já os preços agrícolas avançaram 1,83%,
após alta de 1,6% em agosto, com destaque para a soja e o milho. Para o resultado final do mês, acreditamos
que o IGP deve seguir pressionado, com aceleração dos preços industriais compensando a descompressão
esperada para o IPA agrícola.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de cerca de US$ 1,3 bilhão na segunda semana de setembro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em aproximadamente de US$ 1,3 bilhão na segunda
semana deste mês, de acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, sem contabilizar
plataformas, o resultado é equivalente a um superávit de US$ 65,5 bilhões. Entre os dias 10 e 14, as
exportações somaram US$ 5,5 bilhões, superando as importações, que ficaram em aproximadamente US$
4,3 bilhões. Comparadas as médias diárias até a segunda semana deste mês com as de setembro de 2017,
houve avanços de 13,6% dos embarques e de 18,2% das compras externas. O crescimento das exportações
foi explicado pelo aumento nas vendas de produtos básicos, de manufaturados e de semimanufaturados. Em
relação às importações, aumentaram os gastos principalmente com adubos e fertilizantes e com
combustíveis e lubrificantes. Na margem, excluindo as operações de petróleo e plataforma, os embarques
tiveram alta de 7,2%, enquanto as compras externas avançaram 11,7%. Dessa forma, a balança comercial
acumulou superávit de US$ 40,0 bilhões no ano.

Internacional

Empire State registrou recuo em setembro, sugerindo moderação do ritmo de crescimento da indústria
norte-americana
O índice de atividade Empire State da indústria dos EUA atingiu 19,0 pontos em setembro, desacelerando 6,6
pontos em relação ao mês anterior, conforme divulgado ontem pelo Fed de Nova York. Esse resultado, que
frustrou as expectativas do mercado (23,0 pontos) refletiu o recuo na margem de todas as aberturas, com
exceção dos componentes de emprego, horas trabalhadas, estoques e preços pagos. O destaque ficou por
conta do recuo de 11,4 pontos dos embarques, mais do que compensando o avanço de 8,9 pontos do
indicador de estoques. Em suma, o índice Empire State sugeriu uma moderação no ritmo de crescimento da
atividade norte-americana em setembro. Ademais os recuos dos índice de expectativas, de de gastos em
bens de capital e a queda na relação novos pedidos sobre estoques sugerem nova desaceleração do
indicador em outubro, provavelmente refletindo os primeiros efeitos da guerra comercial. No entanto, vale
ressaltar que, por ser o Empire o primeiro indicador relativo a setembro e ter abrangência regional, é mais
prudente aguardar outros resultados para uma conclusão mais acurada.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo, nesta terça-feira, a despeito do
anúncio do presidente Donald Trump de impor 10% de tarifas extras sobre US$ 200 bilhões em importações
chinesas, com a sinalização de que poderá aumentar para 25% no início de 2019. Em contrapartida, de
acordo com o Ministério do Comércio chinês, o país retaliará, sem especificar quais medidas serão adotadas.
Como boa parte dos investidores já esperava tais ações, não houve grande reação das bolsas. Assim, os
pregões asiáticos fecharam o dia predominantemente em alta; já as bolsas europeias não operam com
tendência única, mas sem registro de fortes perdas, enquanto os índices futuros norte-americanos
apresentam bom desempenho.

No mercado de câmbio, o dólar aprecia frente à libra, ao euro e ao iene. Com relação às moedas locais
europeias, o movimento é mais pressionado por questões políticas do Reino Unido do que pelo cenário
global. Hoje, na Bélgica, a Comissão Europeia publicará um relatório sobre os progressos das negociações do
Brexit. Por outro lado, a maioria das outras moedas se fortalece em relação ao dólar nesta manhã.

No mercado de commodities, os contratos futuros de petróleo operam em alta, após registrarem quedas na
madrugada desta terça-feira, por conta de preocupações com a demanda e a oferta decorrentes do
imbróglio entre Estados Unidos e China. No mesmo sentido, as cotações das commodities metálicas mostram
recuperação, uma vez que a demanda deve aumentar para conter prejuízos dessa nova rodada de tarifação.
Já as agrícolas operam sem tendência única.

No Brasil, com agenda esvaziada de indicadores, o mercado deve reagir ao cenário internacional.

Agenda do dia

Sem indicadores relevantes.
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Indicadores do Mercado

17/09/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -1,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,05 -0,11 0,38 0,69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,77 -0,11 0,11 -0,76

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,50 -0,14 0,31 0,18

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,70 -0,10 0,40 0,96

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,95 0,00 0,30 0,81

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 285,30 0,92 47,82 103,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,13 -0,98 5,75 32,90

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.789 1,80 1,00 1,36

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.603 1,75 0,75 0,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.889 -0,56 1,36 15,54

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,15 0,13 -0,77 -0,40

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.095 0,00 3,70 16,00

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.652 -1,11 -0,64 -20,93

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,99 -0,01 0,13 0,78

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,5 2,2 -2,2

Iene - ¥/US$ (**) 111,85 -0,2 1,2 0,9

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,7 3,2 -3,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 -0,3 -0,3 6,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,86 -0,2 -0,3 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,64 -0,8 0,9 5,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 78,05 -0,1 8,7 40,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.201 0,4 2,1 -9,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 824 0,2 -6,6 -15,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 3,3 -4,5 -1,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,3 4,5 7,3
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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