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Atividade dos distribuidores de aço recuou em agosto, mas tendência de recuperação do setor não foi
alterada
As vendas de aço pelos distribuidores somaram 299,2 mil toneladas no mês de agosto, conforme divulgado
pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA). O resultado representa um recuo de 4,3% em
relação a julho, na série livre de efeitos sazonais calculada por nós. Essa queda veio após a contração
anterior de 15,3% na margem. Na comparação interanual, a retração das vendas foi de 0,8%. As compras,
por sua vez, totalizaram 300,1 mil toneladas, queda de 7,3% ante julho. Tal recuo mais do que devolveu a
alta de 5,2% contabilizada no mês anterior. Em relação a agosto de 2017, houve aumento de 8,5%. Com isso,
os estoques atingiram 919,9 mil toneladas no período, o que corresponde a 3,1 meses do nível de vendas
atual. Apesar desses dados mais fracos na margem, a tendência de recuperação do setor siderúrgico, ainda
que gradual, foi mantida, em linha com o sugerido pelos demais indicadores.

Atividade

Preço de locação de imóveis residenciais tem ligeira alta em agosto
O preço dos aluguéis residenciais registrou ligeira alta de 0,08% na passagem de julho para agosto,
considerando 15 municípios brasileiros, conforme pesquisa divulgada pela Fipe em parceria com a empresa
de busca de imóveis Zap. Contribuíram positivamente para o resultado as cidades de Curitiba (+1,87%), São
Bernardo do Campo (+1,60%) e Santos (+0,67%). Por outro lado, houve queda nos preços dos aluguéis em
Fortaleza (-1,05%), Goiânia (-0,90%) e Rio de Janeiro (-0,62%). O índice acumula alta de 2,07% até agosto
deste ano e, considerando os últimos 12 meses, apresenta variação positiva de 1,44%. O preço médio do
aluguel residencial nas cidades monitoradas foi de R$ 28,55/m². São Paulo se destaca, possuindo o maior
valor médio entre os municípios (R$ 37,02/m²). Esperamos uma continuidade da tendência de melhora do
índice, ainda que gradual e sujeita à volatilidade e diferenças regionais.

Internacional

Banco Central do Japão manteve a política monetária inalterada, conforme o esperado, reforçando os
estímulos para economia local
Em reunião realizada ontem à noite, o Banco Central do Japão (BoJ, na sigla em inglês), não fez alterações
em sua política monetária. A taxa de juros de curto prazo foi mantida em -0,1% a.a. e a instituição reforçou
seu compromisso de compra de títulos ao ritmo atual, de forma a manter a taxa de juros de dez anos
próxima de zero. No comunicado, a autoridade monetária ressaltou que a economia deve seguir trajetória de
expansão moderada e a inflação deve ficar abaixo da meta de 2,0%. Por fim, o BoJ reiterou que manterá as
taxas de juros em um patamar extremamente baixo por um longo período.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam com ligeiros ganhos nesta manhã, mantendo a tendência positiva observada
na Ásia. As bolsas asiáticas encerraram o pregão com ganhos generalizados, reforçados pela expectativa em
torno de novos estímulos para a economia chinesa. A maioria das bolsas europeias opera com ligeiros
ganhos, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos seguem próximos à estabilidade.
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No mercado de câmbio, o dólar deprecia ante as principais moedas, com exceção do iene e do franco suíço.
Destaque para a apreciação mais intensa da libra, após os dados de inflação do Reino Unido terem
surpreendido para cima (alta mensal de 0,7%, ante a expectativa de 0,5%). Dentre as moedas dos
emergentes, destaque para a apreciação do rand sul-africano e da lira turca. Além disso, o yuan se sustenta,
após o primeiro-ministro chinês ter afirmado que o país não usará a desvalorização cambial para estimular as
exportações, em resposta às medidas tarifarias norte-americanas.

Com o dólar mais fraco, os preços do petróleo apresentam ligeira alta, enquanto o mercado aguarda os
dados de estoques dos Estados Unidos. As principais commodities metálicas e agrícolas são negociadas em
alta, com exceção do algodão.

No Brasil, o foco estará na decisão de política monetária do Copom. Esperamos a manutenção do juro básico
em 6,50%. Apesar da depreciação cambial observada ao longo das últimas semanas, em grande medida
desencadeada pelo cenário internacional mais desafiador, as expectativas de inflação se mantiveram
ancoradas e os dados de atividade seguiram moderados.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil BCB: Anúncio da taxa básica de juros 6,50% 6,50%

16:00 Argentina PIB (2° tri.)
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Indicadores do Mercado

18/09/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6.50 0.00 0.00 -1.75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8.05 0.00 0.37 0.75

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6.77 0.00 0.11 -0.69

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8.49 -0.01 0.30 0.21

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5.67 -0.03 0.37 0.93

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5.94 0.01 0.28 0.81

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 280.30 -5.00 42.82 101.81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4.16 0.71 6.51 32.75

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78,314 1.99 3.01 3.06

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32,193 1.87 2.63 2.07

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,904 0.54 1.90 15.99

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255.50 0.14 -0.63 -0.53

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23,421 1.41 5.16 17.63

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,700 1.82 1.16 -19.71

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3.06 0.07 0.19 0.83

Euro - US$/€ (**) 1.17 -0.1 2.0 -2.4

Iene - ¥/US$ (**) 112.36 0.5 1.7 0.7

Libra - US$/£ (**) 1.31 -0.1 3.1 -2.6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.81 -0.2 -0.4 5.9

Yuan - RMB/US$ (**) 6.86 0.1 -0.2 4.5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190.56 0.9 1.8 6.8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 79.03 1.3 10.0 42.4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,199 -0.2 1.9 -8.3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 814 -1.2 -7.7 -15.9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 343 -1.4 -5.8 -2.3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0.2 4.3 6.7
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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