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Na leitura preliminar de fevereiro, PMI composto da Área do Euro desacelerou, mas continuou indicando
expansão

No dado preliminar de fevereiro, divulgado hoje pela Markit, o PMI composto da união monetária recuou de
58,8 pontos em janeiro para 57,5. Esse resultado ficou abaixo do esperado, de 58,4 pontos, mas continua
indicando expansão econômica da região (nível neutro do indicador é de 50 pontos). Na abertura, o
indicador de serviços recuou de 58,0 pontos em janeiro para 56,7 (esperado era 57,6), enquanto o do
segmento manufatureiro oscilou de 59,6 pontos para 58,5 (esperado era de 59,2) no período. A despeito
dessa redução na sua velocidade de crescimento, a Área do Euro continua apresentando expansão robusta
neste começo de 2018 (sugerido pelo PMI é alta de 0,9% ante o quarto trimestre), o que reforça a
expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) interromperá o seu programa de compra de títulos em
setembro.

Atividade

FGV: indicadores antecedente e coincidente apontaram alta em janeiro, reforçando cenário de
recuperação econômica
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) avançou 1,3% entre dezembro e janeiro, para 116,5
pontos, conforme divulgado ontem pela FGV e pelo The Conference Board. Da mesma forma o Indicador
Coincidente Composto da Economia (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, cresceu, ao variar
0,2% no mesmo período, atingindo 102,8 pontos. Ambos os resultados caracterizam a continuidade da
tendência de recuperação da economia brasileira, observada nos últimos meses.

IABr: produção de aço bruto recuou em janeiro, reforçando percepção de queda da produção industrial no
mês
A produção nacional de aço bruto somou 2,9 milhões de toneladas em janeiro, o que representa
crescimento de 1,3% ante o mesmo mês de 2017, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Aço Brasil
(IABr). Segundo nossas estimativas, esse resultado corresponde a um recuo de 3,9% na série livre de efeitos
sazonais. Trata-se da segunda queda consecutiva (-3,4% em dezembro), que devolve parte da forte alta de
8,5% registrada em novembro, também na margem. Esse fraco desempenho no primeiro mês de 2018
também foi observado na produção de aços laminados, cuja queda de 0,7% ante dezembro foi puxada por
laminados longos (-5,7% na margem), enquanto os planos avançaram (+3,9%). Já a fabricação de semi-
acabados aumentou 1,7% no período, após a alta de 2,2% na leitura anterior. As exportações totais do
setor, por sua vez, caíram 10% no mês, após a elevação de 6,2% entre dezembro e novembro. O dado
reportado reforça a nossa expectativa de que a produção industrial de janeiro devolverá toda a alta
observada em dezembro.

Destaques do dia

o PMI composto da Área do Euro desacelerou em fevereiro, mas continuou apontando expansão robusta

o Indicadores antecedente e coincidente da FGV apontaram alta em janeiro, reforçando cenário de
recuperação econômica

o Produção de aço bruto recuou em janeiro, corroborando percepção de que a produção industrial do mês
registrou queda

o Vendas dos distribuidores brasileiros de aço sofreram queda discreta em janeiro, após forte alta anterior

o Em janeiro, demanda e oferta por voos domésticos recuaram na margem

o Mercado de imóveis residenciais em São Paulo manteve trajetória positiva no final de 2017
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Inda: vendas dos distribuidores de aço sofreram queda discreta em janeiro, após forte alta anterior
As vendas dos distribuidores de aço somaram 283,8 mil toneladas em janeiro, segundo dados divulgados
ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Esse resultado representa um recuo de 0,7%
em relação a dezembro, na série livre de efeitos sazonais, devolvendo parte da forte alta anterior, de 14,5%.
No mesmo sentido, as compras totalizaram 251,8 mil toneladas, sofrendo queda de 6,7% na mesma base de
comparação e revertendo uma parcela das altas nos meses anteriores, de 9,1% em novembro e de 0,7% em
dezembro. Dessa forma, os resultados deste início de ano tendem a ser vistos como acomodação. Os
estoques, por sua vez, atingiram 868,5 mil toneladas no período, o equivalente a 3,1 meses do nível de
vendas atual. Vale ressaltar que na comparação interanual, tanto as vendas como as compras de aço
apresentaram altas, de 18,7% e 0,7%, respectivamente. Esperamos que nos próximos meses o setor
continue reagindo positivamente à melhora do desempenho de grandes compradores de aço.

Anac: em janeiro, demanda e oferta por voos domésticos recuaram na margem, mas avançaram na
comparação interanual
Na passagem de dezembro para janeiro, a demanda por voos domésticos recuou 1,2%, segundo dados
divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Esse
resultado veio após a ligeira alta, de 0,1%, observada na leitura anterior. Na comparação com o mesmo mês
de 2017, houve alta de 2,7%. Na mesma direção, a oferta de voos domésticos recuou na margem, com
variação de -0,1%, após a elevação de 0,3% verificada entre novembro e dezembro. Na comparação
interanual, houve avanço de 2,3%. No caso dos voos internacionais, tanto a demanda quanto a oferta
apresentaram alta na margem, de 2,3% e 3,8%, respectivamente, também na série livre de efeitos sazonais,
e avanço interanual, de 14,2% e 16,4%, nessa ordem. Avaliamos que a retomada da economia, afetando as
demandas por viagens de turismo e de negócios, e o câmbio relativamente estável contribuirão
positivamente para o desempenho do setor nos próximos meses.

Secovi: mercado de imóveis residenciais em São Paulo manteve trajetória positiva em dezembro
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 23,6 mil unidades em 2017, segundo os dados
divulgados pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Esse resultado equivale a uma alta de
46,1% em relação a 2016, quando as vendas somaram 16,2 mil unidades. Já os lançamentos alcançaram o
nível de 28,7 mil unidades no ano passado, segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio
(Embraesp), montante que representa um avanço anual de 62,6%. Em dezembro, as vendas somaram quase
5 mil unidades e os lançamento 8,7 mil imóveis. Como resultado, o estoque ficou em 22 mil unidades em
dezembro, recuando 8,7% ante dezembro de 2016. Dessa forma, os últimos indicadores conhecidos
reforçaram o cenário de recuperação do setor imobiliário, trajetória que deve ser mantida ao longo deste
ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários asiáticos encerraram o pregão desta quarta-feira em alta, na véspera da retomada
dos negócios nas bolsas chineses, fechadas por conta do feriado do ano novo lunar. Na Europa, por outro
lado, as bolsas operam no campo negativo, enquanto os futuros apontam a mesma direção para as ações
norte-americanas.

No mercado de divisas, o dólar ganha valor frente a outras moedas (à exceção da moeda de Taiwan) com a
expectativa dos agentes de que a ata da última reunião do FOMC, a ser divulgada hoje, traga um tom mais
elevado para a trajetória prospectiva da taxa de juros, a exemplo do que ocorreu com o comunicado,
divulgado alguns dias atrás.
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No mercado de commodities, as cotações reagem com queda, em linha com o movimento de apreciação do
dólar. No caso específico do petróleo, há a expectativa de que os estoques norte-americanos subiram,
ampliando a oferta do produto.

No Brasil, o mercado de juros deve ser influenciado ao movimento de alta de taxas no mercado
internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão 

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

16:00 EUA Divulgação da ata do FOMC
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Indicadores do Mercado

20/02/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,75 0,00 -0,25 -6,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,68 -0,01 -0,27 -3,73

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,58 -0,01 -0,34 -3,48

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,62 -0,05 -0,46 -2,52

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,69 0,02 -0,04 -0,78

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,12 0,02 -0,12 -0,16

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 152,16 -0,88 5,64 -78,97

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 0,48 1,69 5,28

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 85.804 1,19 5,64 25,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.327 1,13 5,44 25,37

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.716 -0,58 -3,35 15,53

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,90 0,57 -5,04 3,07

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.925 -1,01 -7,91 13,89

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.199 0,00 -8,28 -1,26

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,89 0,01 0,23 0,47

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,6 0,9 16,3

Iene - ¥/US$ (**) 107,33 0,7 -3,1 -5,1

Libra - US$/£ (**) 1,40 0,0 1,0 12,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,71 0,9 0,4 -8,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,34 -0,1 -1,0 -7,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,67 0,1 -1,8 1,5

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,25 -0,6 -4,9 16,1

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.329 -1,8 -0,3 7,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.027 0,5 5,0 -0,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 -0,5 3,7 -0,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 0,3 0,2 1,0

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