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Livro Bege continuou apontando cenário de crescimento moderado e elevação gradual de preços nos EUA,
mas com maior preocupação em relação à guerra comercial
O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed apontou um quadro de expansão “modesta a moderada” do
crescimento da economia norte-americana. A publicação apresenta um sumário qualitativo organizado por
cada um dos doze distritos regionais da instituição, a partir da coleta de percepções do setor privado. As
informações mais recentes, compiladas em junho e no começo de julho, revelaram um cenário positivo para
o crescimento da maior economia global, ainda que as preocupações do empresariado com relação às tarifas
comerciais tenham crescido. A expansão norte-americana no período foi influenciada por diversos fatores,
com destaque para a elevação dos gastos dos consumidores e aumento da atividade manufatureira na
maioria dos distritos. Este último permaneceu acelerando, apesar de muitas das empresas pesquisadas
terem reportado aumento dos preços de seus produtos e interrupções da oferta, em decorrência das tarifas
comerciais. O mercado de trabalho, por sua vez, permaneceu aquecido, porém com crescimento também
“modesto a moderado” dos salários. De maneira análoga, os preços subiram em ritmo moderado, com
estabelecimentos de muitos distritos relatando alta das cotações de insumos e dificuldade para repassar o
aumento de custo ao consumidor final. Em suma, apesar das preocupações crescentes com relação às
consequências da guerra comercial, permanecemos acreditando em cenário de mercado de trabalho
aquecido, com aceleração moderada da inflação, justificando o avanço no ciclo de normalização da política
monetária dos EUA, mas de maneira moderada, com mais duas altas de juros neste ano.

Atividade

Vendas de medicamentos aumentaram no primeiro semestre
As vendas da indústria farmacêutica aumentaram no final do primeiro semestre deste ano. Conforme dados
divulgados pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo (Sindusfarma),
houve aumento de 5,7% das vendas em junho, quando comparado com mesmo mês de 2017. A maior parte
desse crescimento é consequência da elevação de 12% na venda de medicamentos genéricos no período. Os
não-genéricos, por sua vez, tiveram elevação de 5,1%. O resultado também se mostra positivo na análise dos
dados acumulados de janeiro a junho, período que teve expansão de 6,4% em relação ao primeiro semestre
do ano passado. Mantemos nossa visão positiva para as vendas de medicamentos nos próximos meses, à
medida que o mercado de trabalho for melhorando, ainda que muito moderadamente.
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positivo de US$ 26,3 bilhões no ano

o Em junho, queda das vendas no varejo do Reino Unido devolveu apenas parte da forte alta observada na
leitura anterior
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Setor Externo

Fluxo cambial apresentou superávit de US$ 1,8 bilhão na segunda semana deste mês, acumulando saldo
positivo de US$ 26,3 bilhões no ano
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 1,8 bilhão entre os dias 9 e 13 deste mês, de acordo com
dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em sentidos
opostos, ao registrarem saída líquida de US$ 286 milhões na primeira e entrada de US$ 2,1 bilhões na
segunda. O déficit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 3,1
bilhões, inferiores aos quase US$ 3,4 bilhões contratados para importações. Já o saldo positivo da conta
financeira foi reflexo das compras de aproximadamente US$ 9,0 bilhões, acima das vendas de US$ 6,9
bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávits de US$ 3,8 bilhões no mês e de US$ 26,3
bilhões no ano.

Internacional

Em junho, queda das vendas no varejo do Reino Unido devolveu apenas parte da forte alta observada na
leitura anterior
Os dados de venda do varejo no Reino Unido registraram recuo de 0,5% na passagem de maio para junho,
de acordo com dados divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas. O resultado devolveu parte do
avanço de 1,4% registrado na leitura anterior e surpreendeu negativamente as expectativas do mercado
(alta de 0,2%). Na comparação interanual, o indicador avançou 2,9%, ante a alta de 4,1% observada em
maio. Ao excluirmos as vendas de automóveis, o recuo na margem foi de 0,6%, ante a expectativa de avanço
de 0,1%, enquanto na comparação interanual houve crescimento de 3,0%. Apesar da surpresa negativa com
os dados de junho, as vendas no varejo avançaram 2,1% no segundo trimestre em relação ao mesmo
período do ano passado, impulsionadas pelos fortes dados de abril e maio, indicando aceleração da
economia no segundo trimestre.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com ligeiras perdas nesta manhã. O foco permanece nas incertezas em
torno das tensões comerciais, além da percepção mais otimista em relação à economia norte-americana,
após os dois discursos do presidente do Fed nesta semana e da divulgação do Livro Bege. Assim, as
principais bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo negativo, com destaque para o recuo de 0,4% do
índice de Tóquio. Muitos dos mercados europeus e os índices futuros dos Estados Unidos também operam
em baixa.

No mercado de divisas, o dólar ganha força em relação às principais moedas de países emergentes e
desenvolvidos, refletindo o maior otimismo em relação ao crescimento da economia norte-americana.
Destaque para a depreciação da libra, refletindo a surpresa baixista com os dados do varejo no Reino Unido,
enquanto as incertezas em relação ao Brexit seguem no radar.

Nesse cenário de dólar forte, as cotações do petróleo recuam, após alta significativa ontem. Os dados dos
Estados Unidos divulgados ontem mostraram avanço dos estoques de petróleo, mas o recuo dos estoques
de gasolina deu suporte às cotações. Os preços dos principais metais industriais não apresentam movimento
único, enquanto as commodities agrícolas recuam, com exceção do milho.

No Brasil, na ausência de indicadores domésticos relevantes, os mercados devem seguir o movimento
internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

- Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (jul)

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (jul) 20,5

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)
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Indicadores do Mercado

18/07/18
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) (*) 7.57 0.06 -0.50 -0.83

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.74 0.03 -0.42 -1.77

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.15 0.07 -0.65 -0.93

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5.51 0.02 -0.06 0.27

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.86 0.00 -0.09 0.41

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 244.63 -1.68 -28.27 22.56

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.85 0.27 2.75 21.96

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 77,363 -0.98 10.81 18.40

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31,862 -0.93 10.68 17.25

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,816 0.22 1.51 14.43

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261.17 0.51 0.72 1.75

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,794 0.43 0.50 13.97

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,787 -0.39 -7.76 -12.56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.87 0.01 -0.05 0.61

Euro - US$/€ (**) 1.16 -0.2 0.1 0.7

Iene - ¥/US$ (**) 112.86 0.0 2.1 0.7

Libra - US$/£ (**) 1.31 -0.3 -1.3 0.2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.90 0.0 -7.9 8.1

Yuan - RMB/US$ (**) 6.72 0.2 4.4 -0.3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191.47 0.4 -4.7 14.6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72.90 1.0 -3.2 49.3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,228 0.0 -3.8 -1.1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 842 0.3 -7.3 -14.9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 347 0.3 -2.5 -7.9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0.1 1.9 15.6

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