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Boletim Diário

Balança comercial registrou superávit de US$ 608 milhões na terceira semana de fevereiro
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 608 milhões na terceira semana deste mês, de
acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do
Ministério da Economia. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, o resultado
é equivalente a um superávit de US$ 47,3 bilhões. Entre os dias 11 e 15 de fevereiro, as exportações
somaram US$ 3,948 bilhões, superando as importações, de US$ 3,340 bilhões. Comparadas as médias diárias
até a terceira semana deste mês com as de fevereiro de 2018, as exportações e as importações recuaram
17,8% e 19,0%, respectivamente. A queda das vendas refletiu a diminuição dos embarques de produtos
manufaturados e de semimanufaturados. Por outro lado, aumentaram as saídas de produtos básicos. Já o
recuo das importações foi puxado principalmente pelos menores gastos com as categorias de veículos,
automóveis e partes e de combustíveis e lubrificantes. Na margem, em termos dessazonalizados e excluindo
as operações de plataforma e de petróleo, os embarques e as compras externas tiveram quedas de 12,1% e
7,2%, nessa ordem. Com esse resultado, a balança comercial acumulou superávit de US$ 3,8 bilhões no ano.

Internacional

Ainda em patamar negativo, indicador de expectativas da Alemanha mostrou ligeira melhora em
fevereiro, enquanto o índice de situação atual recuou
O Índice Zew de expectativas da Alemanha apresentou alta de 1,6 ponto em fevereiro, atingindo o patamar
negativo de 13,4 pontos, conforme divulgado hoje. Esse resultado veio ligeiramente acima das expectativas
do mercado, cuja mediana indicava alta de 1,4 ponto. Ainda assim, o índice seguiu em patamar bem abaixo
da média histórica, de 22,4 pontos. Por outro lado, o indicador de situação atual manteve a trajetória de
queda, com um recuo 12,6 pontos, superior ao esperado (-7,6 pontos) e atingiu 15,0 pontos, o menor
patamar desde janeiro de 2015. Em suma, esses resultados corroboram o cenário de desaceleração da
economia alemã neste início de ano, diante dos maiores riscos ao crescimento global.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta terça-feira, refletindo a tensão
entre Estados Unidos e China, a despeito da nova rodada de discussões comerciais que se iniciam hoje.
Ontem, a China acusou o governo norte-americano de tentar obstruir o seu desenvolvimento de tecnologia
ao alegar que equipamentos de telecomunicação chineses representariam ameaça cibernética a países
estrangeiros que os adotassem. Diante dessa polêmica e da expectativa em torno do diálogo entre as
potências, iniciado em Washington, que se estenderá até sexta-feira, os pregões asiáticos fecharam o dia
sem direção única. Já as bolsas europeias operam em baixa, trazendo também a frustração em relação a um
índice de confiança alemão, que registrou resultado aquém do esperado. No mesmo sentido, os índices
futuros norte-americanos operam em queda.

O clima de cautela é também refletido no mercado de câmbio, com um movimento predominante de
valorização do dólar frente às demais moedas, tanto de países desenvolvidos como de emergentes. São
destaques de depreciação a krona sueca e o rand sul-africano. O euro e a libra, por sua vez, registram leves
baixas, estando próximos à estabilidade.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

14:30 Brasil Receita Federal: Arrecadação de impostos e contribuições (jan) R$ 157,5 bi R$ 155,0 bi

- Peru PIB (4º tri.)

No campo das commodities, as incertezas levam o petróleo a ser cotado sem direção única. Dados sobre
estoques norte-americanos, a serem divulgados hoje pelo American Petroleum Institute (API), devem
nortear os preços. As commodities agrícolas e metálicas, por outro lado, são cotadas no campo positivo, em
sua maioria, com exceção do trigo, do café e do alumínio.

No Brasil, na ausência de indicadores econômicos relevantes, o mercado deve reagir à tendência
internacional.
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Indicadores do Mercado

18/02/19
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) (*) 6,42 0,03 -0,14 -0,30

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,40 0,02 -0,15 -1,32

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,06 -0,14 -0,58

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,45 0,03 -0,14 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 163 -5,02 -17,09 8,54

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,73 0,86 -0,54 15,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 96.510 -1,04 0,43 14,18

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.082 -0,93 0,65 15,15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.776 0,00 3,93 1,59

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 248,53 0,23 3,71 -2,91

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.282 1,82 2,98 -2,02

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.754 2,68 6,10 -13,90

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,66 0,00 -0,12 -0,21

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,15 -0,45 -8,85

Iene - ¥/US$ (**) 110,61 0,13 0,77 4,14

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,25 0,41 -7,95

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,24 -0,03 0,84 3,89

Yuan - RMB/US$ (**) 6,77 -0,09 -0,18 6,63

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,33 0,00 -0,88 -12,25

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,50 0,38 6,06 2,56

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.318 0,00 2,77 -2,59

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 907,50 0,00 -1,01 -11,16

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 374,75 0,00 -1,83 1,97

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,80 -0,49 0,00 4,15

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

Equipe Técnica 
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