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Balança comercial registrou superávit de US$ 1,7 bilhão na terceira semana de março
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 1,7 bilhão na terceira semana deste mês, de
acordo com 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$ 70,6 bilhões. Entre os dias 12 e 16, as exportações somaram US$ 4,9 bilhões, superando as
importações, que ficaram em US$ 3,2 bilhões. Na comparação com as médias diárias do mesmo período do
ano passado, houve crescimento de 11,9% dos embarques e de 19,5% das compras externas. O avanço das
exportações foi explicado pelo aumento das vendas das três categorias de produto: semimanufaturados
(22,9%), básicos (12,7%) e manufaturados (7,4%). Em relação às importações, cresceram os gastos
principalmente com combustíveis e lubrificantes e com químicos orgânicos e inorgânicos, em 48,2% e
31,7%, nessa ordem. Na margem, excluindo a conta de petróleo e plataformas, os embarques registraram
alta de 6,3%, enquanto as compras externas, avançaram 2,0%. Assim, a balança comercial acumulou
superávits de US$ 3,6 bilhões no mês e de US$ 11,3 bilhões no ano.

Atividade

IABr: produção de aço bruto avançou em fevereiro e segue forte em relação ao ano passado

A produção nacional de aço bruto somou 2,7 milhões de toneladas em fevereiro, segundo dados divulgados
ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). De acordo com nossas estimativas, esse resultado corresponde a uma
alta de 0,9% na série livre de efeitos sazonais. Esse é o primeiro crescimento após dois meses consecutivos
de queda (-3,2% e -4,2%). Na comparação interanual, a produção segue forte, crescendo 5,5% em fevereiro
e acumulando avanço de 9,2% nos últimos doze meses. Em sentido oposto, as produções de laminados e de
semiacabados retraíram 0,4% e 4,4% na margem, respectivamente, também na série dessazonalizada. No
mesmo sentido, as exportações totais apresentaram fraco desempenho, recuando 18,4% ante o mês
passado, na mesma base de comparação, o que reverte parte dos avanços anteriores (4,3% e 6,3%). O
cenário segue favorável neste ano por conta da demanda doméstica do setor automotivo, de máquinas e
equipamentos e de construção.

Internacional

Área do Euro: apesar do recuo do índice Zew, mantemos cenário de crescimento robusto no primeiro
trimestre
O índice Zew de sentimento econômico da Área do Euro registrou forte queda entre fevereiro e março,
passando de 29,3 para 13,4 pontos, de acordo com os dados divulgados há pouco. O indicador de
expectativas da Alemanha também recuou no período, passando de 13,0 para 5,1 pontos. Por outro lado, o
componente de situação atual do país subiu 0,7 ponto, para 90,7 pontos, no mesmo período. Esse resultado
mais fraco dos indicadores de expectativas deve estar relacionado às maiores preocupações em torno das
recentes medidas protecionistas norte-americanas, e aos potenciais riscos de uma guerra comercial. Apesar
desse movimento, mantemos nossa expectativa de crescimento robusto do bloco no primeiro trimestre, em
linha com nosso cenário de crescimento de 2,2% do PIB neste ano.
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Reino Unido: manutenção da inflação acima da meta sugere elevação de juros no primeiro semestre
O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 2,7% em fevereiro na comparação interanual, de
acordo com os dados divulgados hoje pelo ONS. O resultado veio em linha com a expectativa do mercado, e
ligeiramente abaixo da variação apresentada no mês anterior, 3,0%. Apesar da moderação, a inflação segue
acima da meta do Banco Central da Inglaterra (BoE), que é de 2,0%. Nesse sentido, mantemos a expectativa
de uma comunicação ainda cautelosa do dirigente econômico e a possibilidade de elevação nos juros ainda
no primeiro semestre do ano é possível.

Chile: PIB avançou 1,5% em 2017, confirmando cenário de retomada da atividade econômica
O PIB do Chile cresceu 0,6% na passagem do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, de acordo
com dados divulgados ontem pelo Banco Central do país. Esse resultado veio ligeiramente acima das
expectativas do mercado e da nossa expectativa (elevação de 0,5%) e representou uma desaceleração em
relação à expansão de 1,5% registrada no período imediatamente anterior. Esse menor ritmo de expansão
do PIB no final de 2017 em grande medida se deve à queda de 1,9% no setor de mineração, ao passo que o
restante da economia cresceu 0,9% na mesma base de comparação. Pela ótica dos gastos, a desaceleração
na margem se deve à contribuição negativa das exportações liquidas (que reduziram em quase 1 p.p. o
crescimento do PIB). Essa queda nas exportações líquidas se deve ao crescimento de 0,5% das exportações e
ao crescimento de 3,6% das importações, na mesma base de comparação. Já os investimentos e o consumo
privado cresceram 0,9% em comparação com o trimestre anterior. Com isso, o PIB chileno acumulou
crescimento de 1,5% no ano passado. Para este ano, esperamos uma aceleração do crescimento econômico
do país, impulsionado pela expansão dos investimentos e do consumo doméstico, refletindo a agenda
econômica mais ortodoxa do novo governo e devido ao cenário mais positivo para as exportações diante do
forte crescimento mundial.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta terça-feira, pressionados pela
queda das ações das empresas de tecnologia. Na Ásia, o índice de Tóquio recuou 0,5%, enquanto os índices
de Shangai e Hong Kong apresentaram ligeira alta. As principais bolsas europeias operam em queda, mesma
direção indicada pelos índices futuros das bolsas norte-americanos.

No mercado de divisas, o dólar mantém tendência de apreciação ante as principais moedas, à espera da
reunião de política monetária do FOMC, amanhã.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo se recuperam, mas o mercado segue com cautela
diante do aumento da oferta norte-americana. Hoje devem ser conhecidos os dados preliminares de
estoques dos Estados Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas também avançam, com
exceção do café e do açúcar, enquanto os preços dos metais industriais recuam.

No mercado de juros doméstico, em dia com agenda fraca de indicadores, as atenções devem estar voltadas
às sinalizações do BC na reunião do Copom, que ocorrerá amanhã.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão DEPEC

18:00 Chile Banco Central anunciará decisão de política monetária 2,5% 

- Colômbia Banco Central anunciará decisão de política monetária 4,5% 
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Indicadores do Mercado

19/03/18
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) (*) 6,56 -0,01 -0,13 -3,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,47 -0,01 -0,13 -3,08

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,36 0,00 -0,31 -2,39

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,53 0,02 -0,14 -0,69

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,09 0,03 -0,02 -0,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 147,65 1,68 -5,40 -68,97

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,29 0,24 1,64 6,35

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 83.913 -1,15 -1,04 30,69

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 34.634 -1,07 -0,86 30,67

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.713 -1,42 -0,71 14,07

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,03 -1,05 -0,95 -0,51

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.481 -0,90 -3,02 10,04

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.279 0,29 2,50 1,29

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,86 0,01 -0,02 0,36

Euro - US$/€ (**) 1,23 0,4 -0,6 14,9

Iene - ¥/US$ (**) 106,10 0,1 -0,5 -5,9

Libra - US$/£ (**) 1,40 0,6 0,2 13,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,71 0,1 0,9 -1,9

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

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,90 -1,6 -0,7 8,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 66,05 -0,2 0,6 27,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.318 0,4 -2,6 7,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.023 -2,6 0,1 2,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 375 -2,0 2,0 2,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 0,2 -0,6 0,8

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