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Boletim Diário

Bancos centrais do Canadá e do Japão adotam postura mas acomodatícia

As preocupações dos principais bancos centrais globais continuam apontando para menos juros e,
consequentemente, para maior liquidez internacional. Esse quadro, por sua vez, tende a favorecer os preços
de ativos de países emergentes.

Em linha com o esperado, ontem o Banco Central do Canadá (BoC) decidiu manter a taxa de juros em 1,75%
ao ano, nível vigente desde outubro do ano passado. No comunicado divulgado após a decisão, a instituição
adotou um tom de menor preocupação com a inflação, tendo em vista o cenário de atividade mais fraca nos
últimos meses – tanto doméstica quanto global. Em linha com esse cenário, o BoC reduziu a sua estimativa
para o crescimento do PIB deste ano (de 1,7% para 1,2%). A avaliação predominante ainda é a de
manutenção da taxa de juros até o fim deste ano.

De maneira análoga, o Banco Central do Japão (BoJ) manteve a taxa de juros de curto prazo em -0,1% ao
ano, reforçando seu compromisso de compra de títulos (no montante de 80 trilhões de ienes por ano).
Porém, a instituição postergou para segundo o semestre de 2020 o compromisso de manter a taxa de dez
anos em zero (anteriormente, a sinalização era até o terceiro trimestre deste ano). Ademais, o BoJ reduziu
suas projeções de inflação para os próximos anos, postergando ainda mais a trajetória de convergência para
a meta de 2%. No que tange ao crescimento econômico, a autoridade monetária japonesa também reduziu
sua estimativa para os próximos anos.

Atividade

Confiança do consumidor segue em trajetória de queda, segundo FGV

As primeiras sondagens de abril continuam mostrando queda da confiança, em linha com o cenário de perda
de tração da recuperação nos últimos meses. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), divulgado hoje pela
FGV, recuou 1,5 ponto no período, alcançando 89,5 pontos – abaixo do nível neutro de 100 pontos.

Esse resultado refletiu a queda de 2,7 pontos do componente de expectativas, enquanto o de situação atual
apresentou uma alta modesta, de 0,5 ponto. Trata-se da terceira queda consecutiva do índice, em linha com
a trajetória recente do mercado de trabalho, que tem apresentado resultados mais fracos.

Fiscal

Arrecadação federal de março apresentou recuo interanual de 0,6% em termos reais

Conforme divulgado ontem pela Receita Federal do Brasil (RFB), a arrecadação total do órgão foi de R$ 109,8
bilhões em março, menor do que o esperado (R$ 114 bilhões). Na comparação interanual houve recuo de
0,6% em termos reais. A surpresa negativa ocorreu, principalmente, em função da atividade econômica
desaquecida. Além disso, em relação ao mesmo mês do ano passado, houve diminuição de arrecadação com
combustíveis, por conta da redução de alíquota da CIDE. Mesmo com o desempenho de março, a
arrecadação acumulada no primeiro trimestre deste ano apresentou alta real de 1,1% em relação ao mesmo
período de 2018, somando R$ 385 bilhões. Tal resultado foi beneficiado pelo bom desempenho da
arrecadação em fevereiro. Para o resultado primário de março, a ser divulgado no dia 29, esperamos déficit
de R$ 16,7 bilhões.
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Tendências de mercado

As preocupações acerca de uma desaceleração da atividade global continuam no radar. Em meio à
divulgação de dados de atividade mais fracos ao longo desta semana e com a sinalização do governo da China
de redução de estímulos à economia local, os mercados acionários operam predominantemente no campo
negativo.

Os principais pregões asiáticos fecharam em queda, com exceção da bolsa japonesa, que reagiu com tom
otimismo à decisão do BoJ de manter as taxas de juros longas em patamar baixo, por mais tempo do que o
esperado. Na Europa, com as frustações com possíveis fusões e com resultados corporativos aquém do
esperado, os mercados operam em queda. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são
cotados em baixa.

No mercado de câmbio, seguindo o menor apetite ao risco, a maioria das moedas de países desenvolvidos e
emergentes deprecia em relação ao dólar. Destaque para a desvalorização do won, que ocorre após uma
inesperada contração do PIB da Coreia do Sul. Por outro lado, o iene aprecia, refletindo a postura do banco
central japonês, conforme citado acima.

Com relação às commodities, os futuros do petróleo são cotados em alta. A renovação das máximas do óleo
tipo Brent veio em meio às expectativas, por parte dos investidores, de que os EUA serão mais duros com as
sanções impostas ao Irã. Já as metálicas e agrícolas, não seguem tendência única.

No Brasil, os mercados devem reagir ao quadro global mais volátil, enquanto aguarda a nota de setor
externo, que será divulgada ainda nesta manhã pelo Banco Central.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA-15 (abr) 0,66% (m/m)

10:30 Brasil BCB: Conta Corrente (mar)

10:30 Brasil BCB: Investimento Direto no País (mar)

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (mar)

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)
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Indicadores do Mercado

24/04/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,50 0,05 -0,03 0,14

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,46 0,04 -0,02 -0,46

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 0 0,00 0,00 -4,11

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 0,00 0,00 0,00 -4,55

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 169 -1,74 4,64 -0,89

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,99 1,77 2,18 14,93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 95.045 -0,92 1,40 11,20

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.525 -0,83 1,47 12,23

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.927 -0,22 4,52 11,11

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,25 -0,12 4,13 1,97

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.200 -0,27 2,65 -0,35

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.202 0,09 3,14 2,32

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,52 -0,05 0,08 -0,48

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,65 -1,32 -8,80

Iene - ¥/US$ (**) 112,19 0,30 2,06 3,11

Libra - US$/£ (**) 1,29 -0,26 -2,32 -7,70

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,07 0,87 -0,12 1,33

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 -0,06 0,06 6,60

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,49 -1,09 2,34 -13,59

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 74,57 0,08 11,25 0,96

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 0,49 -2,80 -4,20

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 855,25 -0,78 -5,37 -16,34

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346,75 -1,28 -8,33 -9,05

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157,10 -0,32 2,31 10,13

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

Equipe Técnica 
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