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Boletim Diário

Segunda prévia do IGP-M de março sugere indicador mais pressionado

A segunda prévia do IGP-M de março registrou alta de 1,06%, conforme reportado há pouco pela FGV. O
resultado ficou ligeiramente acima do esperado pelo mercado (1,04%) e sugere que deverá haver aceleração do
indicador em relação a fevereiro na última leitura do mês a ser divulgada.

O avanço em relação à primeira prévia, quando o índice variou 0,71%, refletiu principalmente a aceleração dos
preços de produtos industriais (0,76%), diante das altas de minério de ferro e combustíveis – embora o núcleo
(que exclui indústria extrativa, combustíveis e produtos alimentares) continue em patamar bastante confortável.
No mesmo sentido, o IPA Agrícola acelerou de 2,53% para 3,39%, sendo os preços de batata, aves e cana-de-
açúcar as principais influências positivas do grupo.

Essa pressão altista tem se refletido também nos preços ao consumidor, que teve seu orçamento impactado pela
alta de alimentação – como ilustrado pelo aumento do IPC, que variou 0,50%, pouco abaixo do que esperamos
para o IPCA de março (0,58%). Por fim, o INCC registrou variação de 0,11%. A despeito dessa aceleração,
acreditamos que a partir do próximo IGP-DI haja algum arrefecimento do índice.

Atividade

A despeito do resultado da produção de alumínio em fevereiro, o conjunto de indicadores tem apontado
para crescimento da produção industrial no mês

A produção de alumínio primário atingiu 45,4 mil toneladas em fevereiro, de acordo com a Associação Brasileira
do Alumínio (Abal). Esse número representa uma queda de 0,7% em relação ao mês anterior, na série livre de
efeitos sazonais, segundo nossas estimativas. Tal recuo foi mais acentuado do que o verificado na leitura anterior,
de 0,1%. No acumulado dos últimos doze meses a contração foi de 21,4%. Já na comparação interanual, a
produção de alumínio primário retraiu 25,0%. Contudo, apesar do fraco desempenho desse segmento, o conjunto
de indicadores coincidentes segue apontando para um avanço da produção industrial em fevereiro.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de aproximadamente US$ 1,2 bilhão na terceira semana de março

O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em cerca de US$ 1,2 bilhão 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$ 87,5 bilhões. Entre os dias 11 e 15 de março, as exportações somaram US$ 4,8 bilhões, superando as
importações, de US$ 3,6 bilhões. Comparadas as médias diárias até a terceira semana deste mês com as de março
de 2018, as exportações e as importações avançaram 17,4% e 7,8%, respectivamente.

O crescimento dos embarques foi explicado pelo aumento nas vendas de produtos básicos, de manufaturados e
de semimanufaturados. Em relação às compras externas, aumentaram os gastos principalmente com adubos e
fertilizantes e com cereais e produtos da indústria da moagem. Na margem, em termos dessazonalizados e
excluindo as operações de petróleo, os embarques e as compras externas tiveram avanços de 25,6% e 19,8%,
nessa ordem. Com esse resultado, a balança comercial acumulou superávit de US$ 9,4 bilhões no ano.
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Internacional

Ainda em patamar negativo, indicador de expectativas da Alemanha mostrou melhora em março,
enquanto o índice de situação atual recuou

O Índice Zew de expectativas da Alemanha apresentou alta de 9,8 pontos em março, atingindo o patamar
negativo de 3,6 pontos, conforme divulgado hoje. Esse resultado veio acima das expectativas do mercado,
cuja mediana indicava alta de 2,4 pontos, sinalizando um menor pessimismo para o futuro. Ainda assim, o
índice seguiu em nível bem abaixo da média histórica, de 22,2 pontos. Por outro lado, o indicador de situação
atual manteve a trajetória de queda, com recuo de 3,9 pontos, superior ao esperado (-2,0 pontos), atingindo
11,1 pontos. Em suma, esses resultados corroboram o cenário de desaceleração da economia alemã neste
início de ano, diante de maiores riscos ao crescimento global, e a expectativa de estabilidade a partir do
segundo trimestre.

Tendências de Mercado

O otimismo com relação à decisão de política monetária do Fed mantém os mercados acionários
majoritariamente no campo positivo nesta terça-feira. Em um ambiente de desaceleração da economia
global, as reuniões de hoje e amanhã são importantes por poderem servir como sinalização de uma postura
mais acomodatícia do banco central norte-americano em relação aos juros, como esperado. Assim, os índices
futuros norte-americanos operam em alta, bem como as bolsas europeias – que registram ganhos, a
despeito do imbróglio do Brexit. Os pregões asiáticos, por sua vez, fecharam o dia sem direção única.

Nesse cenário, as moedas apreciam frente ao dólar, predominantemente, ainda que de maneira modesta. A
libra, que vinha se valorizando ao longo dos últimos dias, atingiu a mínima ontem, após o presidente da
Câmara britânico ter afirmado que Theresa May não deveria levar à votação a mesma proposta rejeitada na
semana passada. Dessa forma, dificulta-se a negociação da postergação de um possível acordo entre a
primeira-ministra britânica e o Conselho Europeu, na próxima quinta-feira. Apesar disso, a divisa apresenta
alguma recuperação nesta manhã.

No campo das commodities, também se observa um tom confiante dos mercados. O petróleo é cotado em
alta, refletindo o ânimo dos investidores tanto em relação à esperada manutenção de estímulo monetário do
Fed, quanto à indicação de que a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) manterá os cortes
na produção além deste primeiro semestre. No mesmo sentido, as commodities agrícolas e metálicas são
cotadas em alta, com exceção do cobre, da soja e do açúcar.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir a tendência internacional.

Agenda do dia

Não há indicadores relevantes a serem divulgados ao longo do dia.



3

Indicadores do Mercado

18/03/19
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) (*) 6,40 -0,02 -0,01 -0,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,36 -0,02 -0,04 -1,01

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0,05 -0,17 -0,62

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,39 -0,01 -0,06 -0,66

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 155 -0,43 -7,48 9,36

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,79 -0,57 1,55 15,63

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 99.994 0,86 3,61 17,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 41.471 0,85 3,47 18,46

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.833 0,37 2,07 2,94

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,24 0,28 3,50 1,00

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.585 0,62 1,42 -0,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.096 2,47 12,42 -5,30

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,60 0,02 -0,06 -0,24

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,10 0,22 -7,75

Iene - ¥/US$ (**) 111,43 -0,04 0,74 5,11

Libra - US$/£ (**) 1,33 -0,24 2,55 -4,96

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,06 -0,79 -0,97 1,94

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 -0,01 -0,79 5,98

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,86 0,99 3,53 -9,60

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 67,54 0,57 1,56 2,01

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.302 -0,11 -1,26 -0,82

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 905,75 -0,38 -0,19 -13,70

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371,50 -0,47 -0,87 -2,94

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,90 -0,23 0,72 5,89

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