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Vendas dos distribuidores de aço registraram queda em maio
As vendas de aço pelos distribuidores somaram 203,0 mil toneladas no mês de maio, conforme divulgado
ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA). O resultado representa um recuo de 16,4%
em relação a abril, intensificando o recuo de 2,4% observado na leitura anterior, na série livre efeitos
sazonais. No mesmo sentido, as compras totalizaram 224,4 mil toneladas, queda de 14,2% na mesma base
de comparação, mais do que revertendo o crescimento de 4,7% registrado em abril. Com isso, os estoques
atingiram 947,3 mil toneladas no período, o que corresponde a 4,7 meses do nível de vendas atual. Esses
resultados do setor siderúrgico, assim como os demais indicadores coincidentes já divulgados, sugerem um
recuo da produção industrial em maio, refletindo em grande medida os impactos da greve dos
caminhoneiros.

Internacional

Ritmo elevado de crescimento na Argentina não deverá ser mantido ao longo do ano, devido à crise
cambial e seus efeitos sobre confiança e investimento
No primeiro trimestre de 2018, a economia argentina cresceu 3,6% na comparação com o mesmo período
do ano anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Esse ritmo de
crescimento foi inferior ao valor do quarto trimestre de 2017 (3,9%), e ligeiramente superior à expectativa
do mercado, que apontava para avanço de 3,5%. Na comparação com o período imediatamente anterior, o
ritmo de expansão passou de 1,0% no quarto trimestre para 1,1% no início deste ano, já descontados os
efeitos sazonais. O destaque positivo do resultado foi a alta do investimento, que cresceu 18,3% sobre o
primeiro trimestre do ano passado e 3,3% na margem. Pelo lado da oferta, os principais destaques do
trimestre foram o setor de construção, com alta interanual de 9,7%, e o comércio, com elevação de 6,2%, na
mesma métrica. O bom momento da economia no primeiro trimestre dificilmente se sustentará neste
segundo trimestre, por conta da crise cambial e seus impactos sobre a confiança e as decisões de
investimento.

Dados de maio do mercado imobiliário norte-americano sugerem avanço nos gastos com construção,
colocando um viés de alta para nossa expectativa de crescimento do PIB no segundo trimestre
O número de novas construções nos Estados Unidos registrou avançou de 5,0% na passagem de abril para
maio, em termos anualizados, de acordo com os dados divulgado ontem pelo Census Bureau. Esse resultado
surpreendeu positivamente a mediana das expectativas do mercado, de alta de 1,9%. Em sentido oposto, o
número de permissões de novas construções recuou 4,6% em maio, na mesma base de comparação. Apesar
da queda nas licenças, o aumento do número de novas construções representa um sinal favorável para o
mercado imobiliário norte-americano, sugerindo avanço nos gastos com construção no período. Dessa
forma, colocamos um viés de alta na nossa projeção 3,0% para o crescimento do PIB no segundo trimestre
de 2018, em termos anualizados e em comparação com o trimestre anterior. O maior ritmo de expansão da
maior economia global, se confirmado, poderá levar a um aumento de tom nos próximos comunicados de
política monetária do Fed.
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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%

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

Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam em alta nesta manhã, revertendo parte das fortes perdas registradas
ontem com a escalada das tensões comerciais. As bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo positivo,
lideradas por Tóquio, cujo índice avançou 1,2%. Os mercados europeus, assim como os índices futuros das
bolsas norte-americanas, operam com ganhos.

No mercado de divisas, o dólar se fortalece ante o euro e a libra e segue praticamente estável ante o iene.
A depreciação do euro reflete as sinalizações recentes do presidente do Banco Central Europeu (BCE),
Mario Draghi, de que a instituição poderia voltar a prorrogar seu programa de compra de ativos. Ao longo
do dia, destaque para o fórum do BCE em Sintra (Portugal), que terá a participação dos presidentes dos
bancos centrais dos Estados Unidos, Japão e Europa.

No mercado de commodities, os preços do petróleo não apresentam movimento único nesta manhã, com
ligeiro recuo da cotação do WTI e alta modesta do Brent. Além dos desdobramentos das discussões
comerciais globais, o mercado da commodity aguarda a reunião da Opep de amanhã, quando o cartel
poderá discutir uma flexibilização do controle de oferta que tem sendo praticado.

No Brasil, o destaque será a reunião de política monetária do Banco Central, que deve anunciar
manutenção da taxa básica de juros em 6,50%. Além da decisão, o comunicado do Copom pode trazer
informações importantes sobre como o BC acompanhará os efeitos do câmbio sobre a inflação e,
portanto, como pretende atuar nas suas próximas reuniões.
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Indicadores do Mercado

19/06/18
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) (*) 7,84 -0,23 0,81 -1,03

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 7,03 -0,13 0,35 -1,95

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,56 -0,24 0,80 -0,97

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,57 0,00 0,49 0,11

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,95 0,00 0,38 0,42

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 282,05 9,15 85,94 43,21

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,75 0,02 0,27 14,13

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 71.394 2,26 -14,07 15,13

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 29.435 2,24 -13,66 14,06

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.763 -0,40 1,83 12,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,51 -0,69 -2,95 -2,14

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.278 -1,77 -2,84 11,02

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.908 -3,78 -8,94 -7,52

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,90 -0,02 -0,16 0,71

Euro - US$/€ (**) 1,16 -0,3 -1,6 4,0

Iene - ¥/US$ (**) 110,06 -0,4 -0,6 -1,3

Libra - US$/£ (**) 1,32 -0,5 -2,2 3,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 20,53 0,0 2,9 14,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,49 0,7 1,7 -4,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,82 -2,4 -9,9 22,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 75,08 -0,3 -4,4 60,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 0,0 -1,2 2,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 889 -2,1 -11,0 -5,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 354 -0,6 -12,1 -5,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 140 0,2 0,0 11,6

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

Equipe Técnica 
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