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Ata do FOMC trouxe um tom mais otimista com o crescimento da atividade e expectativa de maior
velocidade de convergência da inflação para a meta
A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária dos EUA (FOMC, na sigla em inglês), divulgada
ontem, apresentou uma visão mais otimista com o crescimento econômico do país e um tom ligeiramente
mais preocupado com a velocidade da inflação. Esse cenário veio em linha com nossa percepção de que o
Fed realizará mais quatro altas de juros ao longo deste ano (uma por trimestre), levando a taxa básica do
atual intervalo de 1,25% e 1,50% para o intervalo de 2,25% e 2,50%. No documento, o FOMC reiterou que a
atividade econômica continua crescendo acima do potencial, esperando que esse cenário perdure para os
próximos trimestre, principalmente refletindo: (i) o forte crescimento global; (ii) as condições monetárias
ainda frouxas; e (iii) os estímulos fiscais aprovados pelo Congresso. Ademais, em relação à expectativa de
inflação, o colegiado passou a acreditar que os preços não só devem acelerar em 2018, mas agora de forma
“rápida”. Por outro lado, o Comitê ressaltou que ainda são incipientes os sinais de aceleração nos salários,
mesmo com o desemprego “bem abaixo” do patamar neutro (na ata anterior, o FOMC havia caracterizado a
desocupação somente como “abaixo do neutro”). Diante desse cenário, na nossa interpretação o banco
central norte-americano deve manter a estratégia bastante gradual de normalização dos juros, monitorando
o comportamento da inflação e os impactos dos estímulos fiscais sobre a atividade.

Atividade

Boa Vista SCPC: movimento do comércio subiu 0,2% em janeiro, reforçando projeção de que a PMC
restrita se recuperou no período
O Indicador Movimento do Comércio, divulgado ontem, apontou que as vendas no varejo brasileiro subiram
0,2% ante dezembro, após o recuo de 7,7% na leitura anterior, na série livre de efeitos sazonais. O índice é
construído a partir do volume de consultas à base de dados da Boa Vista SCPC, por parte de empresas
varejistas. Na comparação interanual, houve aumento de 9,7%, levando o indicador a acumular expansão de
2,6% em 12 meses, a maior desde janeiro de 2015 nessa base de comparação. Na abertura por categorias,
os destaques ficaram por conta de “móveis e eletrodomésticos” e “tecidos, vestuário e calçados”. Já os
segmentos de “supermercados, alimentos e bebidas” e “combustíveis e lubrificantes” avançaram em ritmo
mais moderado. Os dados já divulgados até agora sugerem que o volume de vendas do comércio varejista
apurado pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC-IBGE) avançou 0,8% no primeiro mês do ano (no conceito
restrito), devolvendo parte do recuo de 1,5% registrado em dezembro, na margem.

Destaques do dia

o Ata do FOMC trouxe um tom mais otimista com o crescimento da atividade norte-americana e
expectativa de maior velocidade de convergência da inflação

o Movimento do comércio varejista subiu 0,2% em janeiro, reforçando projeção de que a PMC restrita
avançou no período

o Fluxo cambial apresentou déficit de US$ 331 milhões na terceira semana do mês

o Vendas de residências nos EUA caíram no começo de 2018

o Índice de sentimento econômico da Alemanha recuou em fevereiro, mas continua em patamar elevado
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Setor Externo

BC: fluxo cambial apresentou déficit de US$ 331 milhões na terceira semana de fevereiro
O fluxo cambial registrou déficit de US$ 331 milhões na semana compreendida entre os dias 14 e 16 deste
mês, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira
caminharam no mesmo sentido, sendo ambas responsáveis pelo saldo negativo da semana. A primeira
registrou saídas liquidas de US$ 132 milhões. Para tanto, o câmbio contratado para importações foi de US$
1,8 bilhão, superando o montante de US$ 1,7 bilhão destinado às exportações. A conta financeira, por sua
vez, foi deficitária em US$ 199 milhões, resultado de compras de US$ 5,7 bilhões, inferiores às vendas de
US$ 5,9 bilhões. Assim, o fluxo cambial acumulou superávits de US$ 1,9 bilhão em fevereiro e de US$ 10,0
bilhões no ano.

Internacional

EUA: indicador de vendas de residências surpreendeu negativamente em janeiro
O indicador de vendas de residências surpreendeu negativamente e declinou 3,2% na passagem de
dezembro para janeiro, ampliando a queda registrada em dezembro (-2,8%) e frustrando a expectativa do
mercado (alta de 0,5%). Tal resultado veio na contramão de indicadores divulgados anteriormente, porém
esse é um indicador muito volátil na margem e no longo prazo continua demonstrando expansão. Assim,
mantemos nosso cenário de recuperação do mercado imobiliário norte-americano e de atividade econômica
aquecida ao longo do ano.

Alemanha: índice de sentimento econômico surpreendeu negativamente em janeiro, mas continua em
patamar elevado
O índice de sentimento econômico das empresas alemãs caiu de 117,6 pontos em janeiro (nível recorde)
para 115,4 neste mês, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto IFO. Esse resultado ficou abaixo do
esperado (117 pontos). O componente que captura as expectativas empresariais recuou de 108,4 para
105,4, enquanto o que apura as condições atuais oscilou de 127,7 para 126,3. Cabe registrar que os últimos
indicadores do país (como o PMI e o Zew) também surpreenderam negativamente. Contudo, as percepções
continuam sendo de expansão robusta da Área do Euro neste começo de ano.

Tendências de Mercado

Os mercados acionários asiáticos encerraram o pregão desta quinta-feira em queda, refletindo o
posicionamento mais duro contido na ata do FOMC, divulgada ontem. Essa mesma tendência se verifica nas
praças europeias e nos índices futuros norte-americanos, que operam no campo negativo.

No mercado de divisas, o dólar opera sem direção definida, se desvalorizando frente às principais moedas,
como o iene, o euro e o franco suíço, porém ganhando valor em relação às moedas da Ásia emergente.

No mercado de bens primários, as cotações do petróleo e das principais commodities industriais registram
queda, enquanto os preços das agrícolas avançam.

No Brasil, o mercado de juros deve ser influenciado pelo movimento de alta nas taxas mais longas no
mercado internacional.
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Indicadores do Mercado

21/02/18
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) (*) 6,66 -0,02 -0,29 -3,68

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,55 -0,03 -0,37 -3,44

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 7,58 -0,04 -0,50 -2,50

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,68 -0,01 -0,05 -0,73

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,16 0,04 -0,08 -0,08

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 156,28 4,12 9,76 -75,08

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 0,59 2,29 5,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 86.052 0,29 5,95 24,62

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 35.433 0,30 5,76 24,78

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.701 -0,55 -3,88 14,20

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,31 0,16 -4,88 2,59

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.971 0,21 -7,72 13,36

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.199 0,00 -8,28 -1,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,95 0,06 0,29 0,52

Euro - US$/€ (**) 1,23 -0,4 0,5 16,6

Iene - ¥/US$ (**) 107,78 0,4 -2,7 -5,2

Libra - US$/£ (**) 1,39 -0,6 0,5 11,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,84 0,7 1,1 -5,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,35 0,2 -0,8 -7,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,17 0,5 -1,3 2,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,42 0,3 -4,6 15,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.330 0,1 -0,2 7,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.034 0,8 5,8 0,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 0,1 3,8 -0,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 146 -0,1 0,1 0,4

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