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Índice de Confiança da Indústria recuou em setembro, refletindo a piora dos seus dois componentes
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 2,9 pontos entre agosto e setembro, alcançando 96,8 pontos,
segundo dados preliminares da Sondagem da Indústria, divulgados há pouco pela FGV. Esse recuou foi
explicado pela queda de 2,9 pontos do componente de expectativas, que atingiu 98,5 pontos, e pela retração
de 2,6 pontos do índice de situação atual, para 95,3 pontos. Cabe registrar que o nível neutro é de 100
pontos, indicando ligeiro pessimismo da confiança, ainda que a tendência seja de recuperação moderada. Já
o nível de utilização da capacidade instalada avançou de 76,0% para 76,7%, na série livre de efeitos sazonais.
Vale destacar que o ICI se manteve próximo, porém pouco acima do nível neutro, entre fevereiro e julho,
mantendo-se abaixo de 100 pontos nas leituras de agosto e nesta. Assim, o conjunto de indicadores já
conhecidos é compatível com um quadro de expansão bastante moderada do PIB neste terceiro trimestre.

Atividade

Índice de Confiança do Empresário Industrial registrou recuo em setembro e permanece abaixo da média
histórica
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) registrou queda de 0,5 ponto na passagem de agosto
para setembro, atingindo 52,8 pontos, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Esse resultado ficou acima do nível neutro, de 50 pontos, mas abaixo da média histórica,
de 54,1 pontos, devolvendo parte da alta de 3,1 pontos registrada na leitura anterior. O movimento do
indicador refletiu os recuos tanto do componente de condições atuais quanto o de expectativas. Esses
resultados indicam que, embora as percepções quanto ao futuro continuem ligeiramente positivas, a
recuperação da confiança do empresário industrial segue uma trajetória volátil e bastante gradual.

Internacional

Índice do Fed Filadélfia avançou em setembro, corroborando cenário positivo para a atividade industrial
norte-americana
O indicador de difusão do nível de atividade industrial registrou 22,9 pontos em setembro, recuperando o
fraco desempenho do mês anterior (11,9 pontos), segundo divulgado ontem pelo Fed da Filadélfia. Esse
resultado surpreendeu de forma positiva as expectativas do mercado (18,0 pontos) e refletiu, sobretudo, o
crescimento na margem da abertura de novos pedidos. No mesmo sentido, os componentes de embarques e
de emprego também avançaram ante o mês anterior. Ademais, a forte queda dos estoques registrada nesta
leitura sugere maior produção nos meses à frente. Em suma, o desempenho robusto do indicador neste mês
sugere cenário positivo para a atividade industrial norte-americana. Essa alta, porém, não foi corroborada
pelo resultado reportado pelo índice Empire State, divulgado na última segunda-feira. Dessa forma, apesar
dos sinais divergentes, o conjunto de dados referentes ao terceiro trimestre divulgados até agora sugere um
crescimento de 3,0% do PIB dos EUA no período, em termos anualizados e em comparação com o trimestre
anterior.
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Índice PMI composto da Área do Euro recuou em setembro, refletindo a surpresa negativa com o
desempenho da França e da Alemanha
O índice PMI (Purchasing Managers’ Index) composto da Área do Euro recuou 0,3 ponto na passagem de
agosto para setembro, alcançando 54,2 pontos, segundo a leitura preliminar divulgada hoje pela Markit. Essa
queda refletiu o recuo dos indicadores da França e da Alemanha. Setorialmente, o resultado agregado foi
explicado pela retração de 1,3 ponto do componente de indústria, enquanto o de serviços avançou 0,3
ponto. Apesar desse resultado, o nível do PMI da Área do Euro segue em um patamar elevado (valores acima
de 50 indicam expansão), sugerindo manutenção do crescimento da economia do bloco, ainda compatível
com nossa projeção de alta de 2,0% do PIB em 2018.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários mantêm a tendência positiva observada nos últimos dias, apresentando ganhos
nesta manhã. Após encerramento positivo nos pregões asiáticos, as bolsas europeias operam em alta
generalizada, a despeito da surpresa baixista com a divulgação do índice PMI da região. No mesmo sentido,
os índices futuros das bolsas norte-americanas são negociados em alta.

Após enfraquecimento ao longo desta semana, o dólar se recupera ante a maioria das principais moedas.
Destaque para o enfraquecimento da libra, em meio aos maiores questionamentos em torno da resolução do
Brexit. Dentre as moedas dos emergentes, as perdas são lideradas pela lira turca.

No mercado de commodities, o petróleo é negociado em alta, enquanto o mercado aguarda a reunião da
Opep na Argélia e os dados semanais de perfuração de novos poços nos Estados Unidos. As cotações das
agrícolas não apresentam movimento único, enquanto os preços dos principais metais industriais sobem.

No Brasil, o destaque será a divulgação do IPCA-15 de setembro, para o qual estimamos alta de 0,18%, com a
continuidade da trajetória de aceleração dos núcleos.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (set) 0,18%
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Indicadores do Mercado

20/09/18
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) (*) 8,07 -0,03 0,30 0,83

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,73 -0,05 0,04 -0,64

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,49 -0,04 0,22 0,32

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,72 0,01 0,34 1,03

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,95 0,00 0,25 0,84

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 284,51 4,31 44,44 93,64

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,08 -1,25 2,71 30,10

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78.116 -0,07 2,34 2,78

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.114 -0,09 1,99 1,82

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.931 0,78 2,58 16,84

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,91 0,72 -0,24 0,37

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 23.675 0,01 6,65 16,57

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.729 -0,06 1,14 -18,92

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 3,06 0,00 0,24 0,80

Euro - US$/€ (**) 1,18 0,9 2,6 -1,0

Iene - ¥/US$ (**) 112,49 0,2 2,2 0,2

Libra - US$/£ (**) 1,33 1,0 3,7 -1,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,83 0,3 -0,9 6,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,85 0,0 -0,2 4,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 192,71 0,9 3,6 8,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 78,70 -0,9 9,0 39,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.207 0,2 1,7 -8,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 850 2,4 -3,6 -12,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 2,0 -2,6 0,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,0 3,8 7,0
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais
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