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IGP-M avançou 1,75% na segunda prévia de junho
O IGP-M de junho subiu 1,75% segunda na segunda prévia, conforme divulgado há pouco pela FGV. Esse
resultado veio acima da primeira prévia, onde o indicador avançou 1,5%, e da alta de 1,2% registrada no
mesmo período do mês passado. Assim como nas divulgações anteriores, o indicador seguiu pressionado
pelos preços agrícolas e industriais no atacado, e ainda reflete parte dos efeitos temporários da greve dos
caminhoneiros. Ademais, esse resultado é compatível com nossa projeção para o IGP-M do mês, de 1,7%,
ainda impactado pelos efeitos da greve dos caminhoneiros e da depreciação cambial.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de US$ 2,0 bilhões na terceira semana de junho
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 2,0 bilhões na terceira semana deste mês, de
acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em
termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, esse resultado é equivalente a um
superávit de US$ 54,0 bilhões. Entre os dias 11 e 15, as exportações somaram US$ 5,6 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 3,6 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, houve crescimento de 0,7% dos embarques e de 14,2% das compras externas. O ligeiro avanço
das exportações foi explicado pelo aumento das vendas de manufaturados (13,5%), enquanto às vendas de
semimanufaturados e básicos retraíram 16,5% e 2,2%, nessa ordem. Em relação às importações, cresceram
os gastos principalmente com químicos orgânicos e inorgânicos (44,0%) e com veículos automóveis e partes
(40,8%). Na margem, excluindo a conta de petróleo, os embarques cresceram 11,0%, enquanto as compras
externas avançaram 5,0%. Assim, a balança comercial acumulou superávits de US$ 2,9 bilhões em junho e
de US$ 27,1 bilhões no ano.

Internacional

Índice de confiança do setor imobiliário norte-americano retraiu em junho, refletindo as novas tarifas
sobre importações
O índice de confiança da construção imobiliária, construído pela Associação Nacional dos Construtores de
Residências (NAHB, na sigla em inglês) registrou 68 pontos em junho, o equivalente a uma queda de 2
pontos ante o mês anterior. O indicador oscila entre 0 e 100 pontos. O resultado deste mês, que
surpreendeu negativamente as expectativas do mercado (70 pontos), foi em grande medida influenciado
pela alta dos preços de madeira, importante insumo na construção. Cabe registrar que o governo dos EUA
impôs recentemente tarifas de importação sobre a madeira proveniente do Canadá. Apesar dessa ligeira
queda na confiança do setor, o indicador permanece em patamar elevado, indicando expansão neste
segundo trimestre.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
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mercado

Previsão     

DEPEC

16:00 Argentina PIB  (1° tri.) 3,5% (a/a)

Tendências de Mercado

Nesta manhã os mercados globais reagem à escalada das tensões comerciais entre as duas maiores
economias mundiais. Na noite de ontem o presidente dos EUA propôs sobretaxar US$ 200,0 bilhões de
produtos chineses em 10%, montante que poderia dobrar em caso de retaliação da China. Com isso, os
mercados acionários asiáticos encerraram o pregão com perdas generalizadas, com destaque para o recuo
de 3,5% do índice de Shanghai. As bolsas europeias operam no campo negativo, enquanto os índices
futuros norte-americanos recuam.

Nesse cenário de maior aversão ao risco, o dólar aprecia ante as principais moedas dos países
desenvolvidos e emergentes, com exceção do iene. As cotações do petróleo e das principais commodities
metálicas e agrícolas também recuam.

No Brasil, em dia com agenda fraca de indicadores, as atenções do mercado devem se voltar ao cenário
internacional, enquanto os investidores aguardam a decisão de política monetária do Copom, a ser
anunciada amanhã.
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Indicadores do Mercado

18/06/18
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) (*) 8,07 -0,11 1,03 -0,90

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,16 -0,15 0,47 -1,94

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,80 -0,24 1,04 -0,85

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,57 -0,01 0,49 0,07

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,95 0,01 0,38 0,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 272,90 -0,30 76,78 36,61

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,75 0,45 0,25 13,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 69.815 -1,33 -15,97 13,29

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.789 -1,33 -15,55 12,20

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.774 -0,21 2,24 14,00

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,31 -0,90 -2,28 -0,61

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.680 -0,75 -1,09 13,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.022 0,00 -5,37 -3,24

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,92 0,00 -0,14 0,77

Euro - US$/€ (**) 1,16 0,1 -1,3 3,8

Iene - ¥/US$ (**) 110,55 -0,1 -0,2 -0,3

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,3 -1,6 3,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,52 -0,5 2,8 14,5

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 196,18 -0,1 -7,5 23,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 75,34 2,6 -4,0 59,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 0,1 -1,2 1,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 909 0,3 -9,0 -3,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356 -1,5 -11,6 -7,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 0,0 -0,2 10,9

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

Equipe Técnica 
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