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Copom mantém a Selic em 6,50% e indica estratégia gradual de normalização caso o balanço de risco se
deteriore
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu ontem, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em
6,50% ao ano, em linha com o esperado por nós e pelo mercado. No comunicado divulgado após a decisão, o
comitê reconheceu que a recuperação da atividade econômica se mostrou mais gradual que o esperado no
início do ano e que as medidas de inflação subjacente se encontram em “níveis apropriados” (no comunicado
da reunião passada, usou-se o termo “níveis baixos”). Apesar dessa avaliação, o colegiado divulgou revisões
importantes no cenário prospectivo para a inflação. As projeções utilizando o cenário de mercado do Focus
apontam variações do IPCA “em torno” de 4,1% neste ano (com Selic de 6,50% e câmbio de R$/US$ 3,83 no
final do período) e de 4,0% para 2019 (juros de 8,00% e câmbio encerrando o ano em R$/US$ 3,75). No
encontro de agosto, tais projeções eram de 4,2% e 4,0%, nessa ordem. Já no cenário com a Selic constante
no atual patamar e câmbio de R$/US$ 4,15 (nível médio da semana anterior à reunião), as projeções de
inflação ficaram em torno de 4,4% e 4,5%, neste e no próximo ano, acima das projeções de 4,2% e 4,1%
divulgadas na reunião anterior. Cabe registrar que as metas de inflação para 2018 e 2019 são de 4,5% e
4,25%, respectivamente. Na avaliação do quadro internacional, a visão é a de que o cenário segue desafiador
para as economias emergentes, tendo como principais riscos a normalização das taxas de juros de economias
avançadas e as incertezas em relação ao comércio global. Além disso, o Comitê destacou a importância da
percepção de continuidade da agenda de reformas domésticas sobre as expectativas e projeções
macroeconômicas. O comunicado continuou apontando que o cenário prescreve a manutenção de uma
política monetária estimulativa, mas acrescentou, como principal novidade em relação aos documentos
anteriores, que “esse estímulo começará a ser removido gradualmente caso o cenário prospectivo para a
inflação no horizonte relevante para a política monetária e/ou seu balanço de riscos apresentem piora”. Em
outras palavras, o Copom sinalizou que um processo de normalização da política monetária requer piora no
balanço de riscos, com a identificação de efeitos secundários sobre os preços do choque primário – e não
apenas uma mudança de preços relativos – e adicionou, de toda forma, que as eventuais altas tendem a ser
graduais, em linha com o que acreditamos. De fato, as expectativas de inflação mantêm-se ancoradas, a
despeito das pressões cambiais dos últimos meses, em um contexto de recuperação bastante moderada da
atividade econômica. Avaliamos que a Selic ficará estável em 6,50% até o final de 2018.

Setor Externo

Fluxo cambial apresentou déficit de US$ 619 milhões na segunda semana de setembro, acumulando saldo
positivo de US$ 22,7 bilhões no ano
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 619 milhões entre os dias 10 e 14 deste mês, de acordo com
dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam em sentidos
opostos, ao registrarem entrada líquida de US$ 274 milhões na primeira e saída de US$ 892 milhões na
segunda. O superávit da conta comercial foi resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 3,5
bilhões, superiores aos US$ 3,2 bilhões contratados para importações. Já o saldo negativo da conta financeira
foi reflexo de compras de cerca de US$ 7,0 bilhões, abaixo das vendas de US$ 7,9 bilhões. Com esse
resultado, o fluxo cambial acumula superávit de U$ 22,7 bilhões no ano.
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Economia argentina registrou contração no segundo trimestre de 2018, em linha com o esperado pelo
mercado
No segundo trimestre de 2018, a economia argentina registrou contração de 4,2% na comparação com o
mesmo período do ano anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Essa taxa
mais do que devolveu a alta anterior de 3,9%, mas veio em linha com o esperado. O destaque positivo ficou
por conta da alta interanual de 3,1% dos investimentos, mantendo a sequência positiva dos últimos
trimestres. Esse desempenho, contudo, foi mais do que compensado pela contribuição negativa do setor
externo, com forte queda das exportações e alta das importações, também na comparação com o mesmo
período do ano anterior. Já o consumo privado registrou avanço de 0,3%, enquanto os gastos do governo
caíram 2,1% (segundo recuo consecutivo). Na comparação com o período imediatamente anterior, a queda
do segundo trimestre foi ligeiramente mais branda, de -4,0%, já descontados os efeitos sazonais. Essa queda
veio após a alta de 0,7% no primeiro trimestre, revisada para cima. Em suma, os dados conjunturais de maior
frequência já mostravam uma contração da atividade econômica local. Esse cenário deverá se agravar no
segundo semestre, diante da significativa depreciação da moeda e de aperto das condições monetárias. Tais
vetores, somados ao ajuste fiscal, devem impactar negativamente o desempenho do PIB no restante do ano.
Avaliamos que no ano, o PIB da Argentina terá contração de 1,5%.

Tendências de Mercado

Apesar das incertezas sobre a disputa comercial entre EUA e China permanecerem no radar, os mercados
mostram tendência positiva nesta manhã. Mais uma vez, o dólar enfraquece diante das principais moedas
dos países desenvolvidos e emergentes. Destaque para a apreciação da libra esterlina, após a divulgação do
dado de vendas no varejo, que surpreendeu positivamente as expectativas.

Os mercados acionários operam predominantemente com ganhos, mantendo a tendência observada nos
pregões de ontem. As principais bolsas asiáticas fecharam em alta nesta madrugada. Os índices futuros
norte-americanos são cotados no campo positivo. No mesmo sentido, os mercados europeus registram
ganhos, favorecidos pelo fortalecimento de suas moedas, ainda que sejam limitados pela piora no
sentimento em relação às tratativas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

As cotações dos preços de petróleo seguem em trajetória ascendente. Com o dólar mais fraco e com o
quinto recuo semanal dos estoques dos EUA, as condições de oferta e demanda parecem mais
desequilibradas no curto prazo para o lado da procura pela commodity. Já as principais commodities
metálicas e agrícolas são negociadas sem direção única.

No Brasil, com a agenda sem indicadores relevantes, o mercado deve reagir ao cenário internacional, bem
como ao comunicado do Copom, que ontem decidiu pela manutenção da taxa básica de juros em 6,50%.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

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

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (set) 15,5
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Indicadores do Mercado

19/09/18
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) (*) 8,10 0,05 0,42 0,85

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,79 0,02 0,13 -0,61

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,53 0,04 0,34 0,31

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,71 0,04 0,41 0,99

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,95 0,01 0,30 0,84

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 280,21 -0,10 42,72 101,62

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,13 -0,82 5,63 31,68

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78.169 -0,19 2,81 2,89

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.142 -0,16 2,47 1,95

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.908 0,13 2,03 16,01

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,06 0,22 -0,41 -0,42

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.673 1,08 6,30 16,62

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.731 1,14 2,32 -18,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3,06 0,01 0,20 0,82

Euro - US$/€ (**) 1,17 0,1 2,1 -2,7

Iene - ¥/US$ (**) 112,28 -0,1 1,6 0,6

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,0 3,1 -2,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,78 -0,2 -0,6 5,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,85 -0,2 -0,4 4,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,77 1,2 3,0 9,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 79,40 0,5 10,5 44,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.204 0,5 2,3 -7,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 830 2,0 -5,8 -14,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 0,7 -5,1 -0,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 -0,3 4,0 6,9
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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