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Boletim Diário

Produtos agropecuários e industriais do atacado impulsionaram IGP-M de fevereiro
O IGP-M de fevereiro registrou alta de 0,88%, conforme divulgado há pouco pela FGV. O resultado veio
acima da nossa expectativa (0,74%) e do esperado pelo mercado (0,70%). A aceleração em relação a janeiro,
quando o índice ficou próximo à estabilidade (0,01%), refletiu tanto o avanço do IPA Agrícola quanto do IPA
Industrial. Dentre os produtos agropecuários, que avançaram 2,71% (contra -0,71% em janeiro), destaque
para a alta de feijão (62,35%), refletindo as consequências da quebra de safra. Além disso, leite, ovos e soja
também foram importantes vetores da alta. Já dentre os produtos industriais – que passaram de -0,12% para
+0,74% este mês –, minério de ferro e óleo diesel impulsionaram o dado, registrando avanços de 11,98% e
7,56%, respectivamente. No primeiro caso, os preços foram impactados pelas notícias de redução da oferta
brasileira da commodity, enquanto, no segundo, pela recente tendência ascendente do preço internacional
do petróleo – que influencia diretamente os preços domésticos. Apesar disso, o núcleo – que exclui indústria
extrativa, combustíveis e produto alimentares – continuou em patamar baixo. Assim, ainda que as próximas
divulgações continuem pressionadas, por conta dos movimentos altistas de alimentação, minério de ferro e
combustíveis, não há sinalização negativa em relação aos custos dos produtores no curto prazo.

Atividade

Sondagem de serviços recuou em fevereiro, refletindo a queda do componente de expectativas
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 1,7 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, atingindo
96,5 pontos e permanecendo abaixo ao patamar neutro de 100 pontos. O resultado, que encerrou a série de
quatro altas seguidas, refletiu, principalmente, a queda de 4,5 pontos do componente de expectativas, para
102,6 pontos, enquanto a abertura de situação atual apresentou alta de 1,3 ponto e alcançou 90,6 pontos.
Por fim, em nossa visão, o resultado negativo não é suficiente para interromper a tendência de recuperação
da confiança observada nos últimos meses, permanecendo compatível com um quadro de retomada gradual
da economia, já em curso.

Internacional

Confiança do consumidor norte-americano avança em fevereiro, refletindo fim do Shutdown e melhora no
mercado de ações
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) norte-americano atingiu 131,4 pontos em fevereiro, de acordo
com os dados divulgados ontem pelo Conference Board. Esse resultado ficou acima das expectativas do
mercado, de 124,9 pontos, e também do valor revisado para cima do mês anterior (de 120,2 para 121,7). O
índice vinha apresentando trajetória ascendente até outubro, quando alcançou o maior resultado nos
últimos oito anos, mas apontou para certa acomodação nos três meses posteriores. No mês corrente, o forte
desempenho do indicador (acima do patamar de 130 pontos) pode ser atribuído, em parte, ao fim da
paralisação do governo dos EUA (Shutdown) e à melhora no mercado de ações. Esses dois eventos afetaram
positivamente (+14 pontos) o componente de expectativas, correspondente a 60% da composição do
indicador; já o índice de condições atuais registrou uma ligeira alta (+3,3 pontos). Ao mesmo tempo, houve
melhora na percepção da população em relação ao mercado de trabalho, com o componente que mede a
diferença entre as pessoas que reportam ter abundância de empregos e os que dizem o contrário,
alcançando 34,3 pontos. Em suma, o resultado deste mês reforça o cenário de mercado de trabalho bastante
aquecido nos EUA e melhora na confiança do consumidor, o que deve se refletir em uma retomada do
consumo doméstico em fevereiro, devolvendo parte da forte contração registrada nos últimos dados.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo nesta quarta-feira, diante de
notícias corporativas e geopolíticas desanimadoras. As bolsas europeias e os índices futuros norte-
americanos registram perdas generalizadas, por conta do desapontamento com balanços de importantes
empresas. Além disso, contribui também para o movimento baixista a tensão entre Índia e Paquistão – o
bombardeio da região da Caxemira pelos indianos pode interromper o período de mais de 50 anos de paz
entre os países. Com isso, as bolsas asiáticas fecharam o dia sem direção única, pesando, por outro lado,
expectativas positivas em relação ao diálogo, hoje, entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

Já no mercado de câmbio não se observa tendência única do dólar frente às demais moedas. Destaque para
a acentuada desvalorização da rupia indiana, por conta do conflito entre Índia e Paquistão, conforme citado.
Notícias de que o Paquistão teria derrubado dois jatos indianos, em resposta, podem contribuir ainda mais
para o desequilíbrio da região. A libra, por sua vez, amplia sua apreciação, diante da expectativa de que o
prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia seja postergado.

No campo das commodities, em sentido contrário, um tom otimista norteia as cotações. O petróleo é cotado
em alta nesta manhã, reagindo aos dados baixista de estoques norte-americanos do American Petroleum
Institute (API). Dados oficiais, hoje, devem confirmar o recuo apontado. Já entre as commodities agrícolas e
metálicas, somente o níquel e a soja são cotados em baixa.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado do IGP-M de fevereiro, divulgado há pouco pela FGV, bem
como à Nota de Crédito e à PNAD Contínua de janeiro, a serem divulgadas pelo Banco Central e pelo IBGE,
respectivamente.

Agenda do dia

z País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de transformação (jan)

09:00 Brasil IBGE: PNAD Contínua (jan) 11,9%

10:30 Brasil BCB: Nota à imprensa - Política monetária e operações de crédito (jan)

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil Tesouro: Resultado primário do Governo Central (jan)

22:00 China Índice PMI da indústria de transformação (fev) 49,6 
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Indicadores do Mercado

26/02/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -0,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,53 0,02 0,03 -0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,48 0,02 0,02 -1,12

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,00 -0,07 -0,50

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,52 0,00 -0,08 -0,57

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 161 -2,97 -11,10 6,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,75 -0,08 -0,68 16,21

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.603 0,37 -0,08 11,35

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.504 0,35 0,06 12,34

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.794 -0,08 4,85 0,51

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,83 0,37 4,39 -2,68

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.449 -0,37 3,25 -3,18

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.942 -0,67 13,06 -11,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,64 -0,03 -0,12 -0,23

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,28 -0,14 -7,53

Iene - ¥/US$ (**) 110,58 -0,43 0,94 3,40

Libra - US$/£ (**) 1,33 1,18 0,39 -5,13

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,18 0,24 1,02 2,70

Yuan - RMB/US$ (**) 6,70 0,16 -0,72 6,08

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,40 -0,35 0,72 -15,35

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 65,21 0,69 5,79 -3,39

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.325 -0,06 2,08 -0,42

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 903,75 -0,88 -2,32 -12,62

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366,25 -1,15 -3,68 -0,61

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151,00 0,03 -0,53 3,28

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

Equipe Técnica 
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