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Projeções de mercado para as principais variáveis macroeconômicas foram mantidas na última semana
De acordo com o Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central, as estimativas das principais
variáveis macroeconômicas deste e do próximo ano seguiram estáveis. As medianas das projeções para o
IPCA foram mantidas em altas de 4,15% e 4,10%, respectivamente, nos dois períodos. As medianas para o
crescimento do PIB continuaram em 1,49% e 2,50%, enquanto as da taxa Selic permaneceram em 6,50% e
8,00% no final de 2018 e 2019, nessa ordem. Por fim, as expectativas para o câmbio no final de período
continuaram em R$/US$ 3,70 nos dois anos.

Destaques da Semana

Atenções no Brasil estarão voltadas para o IPCA-15 e dados de atividade, enquanto, no foco internacional,
estarão as prévias dos índices PMI
No Brasil, inflação ao consumidor, sondagens de atividade e geração de emprego formal serão os destaques
da agenda desta semana. O IBGE divulgará na quarta-feira o IPCA-15 de agosto, para o qual esperamos
variação de 0,12%. O indicador deverá mostrar dissipação dos efeitos da paralisação no setor de transportes,
resultando em deflação de alimentação. Contudo, ainda que em patamar confortável, os núcleos deverão
continuar com ligeira aceleração. Entre os dados de atividade econômica, destaque para as sondagens de
agosto da indústria, do consumidor e do comércio, que serão divulgadas na terça, quinta e sexta-feira, nessa
ordem, pela FGV. Ainda sem data definida, é possível que tenhamos a divulgação, pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, da geração de emprego formal de julho. Na agenda internacional, as atenções estarão
voltadas para as prévias dos indicadores de agosto da indústria e de serviços dos EUA e da Área do Euro.
Também serão destaques a divulgação da última ata do FOMC, na quarta-feira, e o simpósio anual de
Jackson Hole, no sábado, que contará com a participação de diversos banqueiros centrais.

Internacional

Confiança do consumidor norte-americano recuou em agosto
O Índice de Confiança do Consumidor norte-americano, apurado pela Universidade de Michigan, retraiu 2,6
pontos na passagem de julho para agosto, alcançando 95,3 pontos, segundo leitura preliminar divulgada na
sexta-feira. O resultado, que atingiu o menor nível desde setembro, surpreendeu de forma negativa
(mediana das expectativas em 98,0 pontos). Nessa divulgação, a piora no indicador foi explicada pela
desaceleração do componente de situação corrente, que recuou 6,6 pontos na margem, enquanto o de
expectativas seguiu estável. Segundo o órgão, o recuo refletiu as percepções menos favoráveis para a
evolução dos preços, principalmente de produtos duráveis, como veículos. Por outro lado, a inflação
esperada pelos entrevistados ficou inalterada, apontando alta de 2,9% um ano à frente. A despeito desses
resultados, os dados de consumo seguem fortes nos EUA, refletindo a percepção de mercado de trabalho
aquecido e elevação ainda gradual da inflação. Com isso, mantemos nossa percepção de crescimento
robusto da economia norte-americana este ano, de 2,9% em relação ao ano anterior.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam predominantemente no campo positivo na manhã desta segunda-feira,
refletindo as expectativas de progresso do diálogo comercial entre os Estados Unidos e a China. Os
mercados europeus e índices futuros das bolsas norte-americanas avançam, após perdas importantes na
semana passada. No mesmo sentido, as principais bolsas asiáticas encerraram o pregão com altas, com
exceção do índice de Tóquio, que fechou com queda de 0,32%, refletindo a apreciação recente do iene
frente ao dólar.

No mercado de câmbio, o dólar ganha força ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com
exceção da libra. As moedas dos emergentes não apresentam movimento único, com destaque para a forte
depreciação da lira turca, enquanto o rand sul-africano, o won e o yuan apreciam.

Em relação às commodities, os preços das principais metais industriais operam em baixa, enquanto as
cotações das commodities agrícolas apresentam variações mistas. Os preços do petróleo mostram relativa
estabilidade, após as altas registradas na semana passada.

No Brasil, os mercados devem reagir ao cenário internacional e às projeções contidas no relatório Focus,
divulgado há pouco pelo Banco Central.

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

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

Agenda do dia
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Indicadores do Mercado

17/08/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -2,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,68 -0,02 0,17 -0,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,66 0,00 -0,05 -1,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,19 -0,01 0,11 -0,72

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,30 0,00 -0,18 0,33

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,65 0,02 -0,20 0,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 237,48 -2,93 -8,82 38,01

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,91 0,05 1,83 23,10

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 76.029 -1,03 -2,69 11,84

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 31.369 -1,01 -2,47 11,15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.850 0,33 1,44 17,29

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,12 -0,10 -1,05 1,30

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.270 0,35 -1,88 13,03

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.669 -1,34 -4,62 -18,34

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,86 -0,01 0,00 0,68

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,5 -1,9 -2,4

Iene - ¥/US$ (**) 110,50 -0,4 -2,1 0,8

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,3 -2,8 -0,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,89 -0,5 0,0 5,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 -0,1 2,5 3,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,74 0,4 -2,4 12,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,83 0,6 -0,5 40,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.177 0,0 -4,1 -8,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 882 -0,5 5,0 -5,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 364 -0,3 5,2 3,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 145 -0,1 1,5 6,5
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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