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Mercado ajustou para baixo expectativas para inflação e PIB deste ano
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, o mercado ajustou para baixo
suas expectativas de inflação e PIB para 2018. No caso das expectativas para o IPCA deste ano, a mediana
caiu de 3,67% para 3,63%, e seguiu em 4,20% para 2019. Já a mediana das expectativas para o crescimento
do PIB deste ano passou de 2,87% para 2,83%, enquanto a de 2019 manteve-se em 3,00%. Já as medianas
das expectativas para a taxa Selic deste ano e do próximo se mantiveram em 6,50% e 8,00%,
respectivamente. No que se refere ao câmbio, as expectativas ficaram estáveis em R$/US$ 3,30 para o
encerramento de 2018 e em R$/US$ 3,39 no final de 2019.

Destaques da Semana

Reuniões do Copom e dos bancos centrais dos Estados Unidos e Inglaterra serão destaques nesta semana
Em nossa visão, as surpresas baixistas com a inflação e a retomada moderada da atividade no Brasil levarão
o BC a um novo corte de 25 bps na taxa Selic na quarta-feira, levando-a para 6,5%. Contudo, considerando
os efeitos defasados da política monetária e o balanço de riscos, o mais provável é que tenhamos o
encerramento do ciclo de flexibilização monetária neste mês. Na agenda doméstica, as atenções também
estarão voltadas para o IPCA-15 de março, para o qual esperamos alta de 0,09% refletindo ainda a deflação
de alimentos e núcleos em patamar baixo. Já a nota do setor externo deverá reforçar a resiliência no
balanço de pagamentos observada nos últimos meses, com superávit em conta corrente. Na agenda
internacional, destaque para as decisões dos bancos centrais dos EUA (quarta-feira) e do Reino Unido
(quinta-feira). Em relação ao FOMC, deveremos observar elevação de juros, em linha com o esperado. Será
importante verificar a evolução das projeções de taxa de juros dos membros do colegiado. Atualmente, o
Fed espera 3 elevações na taxa em 2018. Avaliamos que haverá uma migração para 4 altas, mas as
projeções do comitê ainda não devem incorporar isso nesta reunião. Já o Bank of England deverá elevar
ligeiramente o tom, em face da piora da inflação corrente e do nível de atividade um pouco mais forte que o
esperado.

Atividade

BC: queda do IBC-Br em janeiro indicou cenário de retomada mais lenta e gradual da atividade
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, caiu 0,56% na passagem de dezembro para janeiro, ajustados os efeitos
sazonais, conforme divulgado há pouco pelo Banco Central. O resultado superou a mediana das projeções
do mercado, que indicava queda de 0,80%, e reverteu parte da alta de 1,2% observada no mês anterior. Na
comparação interanual, houve expansão de 3,0%. Esse resultado, somado a outros indicadores de atividade
divulgados anteriormente, indica uma retomada mais lenta e gradual da atividade econômica, em linha com
nossa projeção de crescimento de 0,5% do PIB no primeiro trimestre desse ano.
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IBGE: setor de serviços recuou na passagem de dezembro para janeiro
O volume de serviços prestados às famílias e empresas recuou 1,9% entre dezembro e janeiro, descontada a
sazonalidade, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na última sexta-feira pelo IBGE. Essa
queda veio após duas altas anteriores, de 1,0% em novembro e de 1,5% em dezembro. Na comparação
interanual, o indicador registrou retração de 1,3% nesta leitura, surpreendendo negativamente o mercado,
que esperava avanço de 0,8%. O recuo em relação a dezembro foi bastante disseminado, com quatro das
cinco categorias registrando resultados negativos. A receita nominal, por sua vez, apresentou queda de
2,3% na margem (sem sazonalidade) e alta de 1,2% ante o mesmo mês do ano passado. Apesar desse
resultado, mantemos expectativa de retomada gradual da atividade do setor, condizente com nosso cenário
de crescimento de 0,5% do PIB no primeiro trimestre do ano.

Internacional

EUA: produção industrial de fevereiro surpreendeu positivamente
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro, segundo a
série com ajuste sazonal divulgada na sexta-feira pelo Federal Reserve. Tal resultado mais que compensou a
queda anterior, de 0,3%, e surpreendeu as expectativas do mercado (0,4%). Os principais responsáveis pelo
avanço do indicador foram os setores manufatureiro e de mineração, com altas de 1,2% e 4,3%, nessa
ordem. Por outro lado, o segmento de serviços industriais de utilidade pública contribuiu negativamente,
com queda de 4,7% na margem. A utilização da capacidade instalada também teve desempenho positivo,
oscilando de 77,4% em janeiro para 78,1% em fevereiro, o que superou a mediana das expectativas do
mercado, de 77,7%. Apesar da surpresa positiva com os dados de produção industrial de fevereiro, o
conjunto de outros indicadores aponta para uma expansão do crescimento do PIB neste primeiro trimestre
menos intensa do que o esperado inicialmente, mas ainda compatível com alta de 2,6% no ano como um
todo.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com tendência de baixa nesta segunda-feira, à espera das decisões de
política monetária de diversos países ao longo da semana. Na Ásia, o índice de Tóquio recuou 0,9%,
pressionado pela apreciação do iene e pelas incertezas políticas em torno dos escândalos políticos que
afetam o primeiro ministro, Shinzo Abe. Por sua vez, o índice de Shangai avançou 0,4%, enquanto o de Hong
Kong seguiu praticamente estável. As principais bolsas europeias operam no campo negativo, mesma
direção indicada pelos índices futuros das bolsas norte-americanos.

No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas, com exceção da libra, que aprecia
aguardando a reunião de política monetária do Banco da Inglaterra, na quinta-feira.

Nesse cenário de dólar forte, as principais commodities são negociadas em baixa. As cotações do petróleo
recuam, após divulgação dos dados de perfuração de novos poços dos Estados Unidos, que mostraram um
aumento na última semana. As cotações das principais commodities metálicas e agrícolas também caem.

No mercado de juros doméstico, as taxas mais curtas devem reagir ao resultado do IBC-Br e às projeções
contidas no relatório Focus, divulgados há pouco, enquanto as taxas longas devem seguir a tendência
internacional, mas já atentos às sinalizações do BC na reunião do Copom, nesta quarta-feira.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)
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Indicadores do Mercado

16/03/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 0,00 -5,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,58 -0,03 -0,14 -3,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,48 -0,02 -0,15 -3,07

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,36 -0,02 -0,35 -2,41

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,52 -0,01 -0,13 -0,76

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,05 -0,02 -0,06 -0,14

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 145,97 1,29 -8,30 -71,09

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 -0,17 1,53 5,16

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 84.886 -0,05 0,43 29,04

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.010 -0,04 0,58 29,04

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.752 0,17 0,72 15,56

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,70 0,25 -0,50 0,78

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.677 -0,58 -0,20 10,65

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.270 -0,65 2,21 0,03

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,84 0,02 -0,03 0,30

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,1 -1,0 14,2

Iene - ¥/US$ (**) 106,01 -0,3 -0,2 -6,4

Libra - US$/£ (**) 1,39 0,1 -0,7 12,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,69 0,0 0,9 -3,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,33 0,2 -0,2 -8,0

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,46 0,6 0,9 10,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,21 1,7 2,1 28,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.312 -0,4 -3,0 6,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.050 0,8 2,7 4,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 383 -1,0 4,1 4,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 -0,2 -0,9 0,7

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