Jornal Valor --- Página 2 da edição "23/09/2013 1a CAD C" ---- Impressa por ccassiano às 22/09/2013@15:57:06
Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 23/9/2013 (15:57) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

C2

|

|

Valor

Segunda-feira, 23 de setembro de 2013

Finanças
Ibovespa

Bolsas internacionais

Dólar comercial

Prêmio de risco do CDS

Juros

Jan/2015

Índice no fechamento, em pontos

Variações no dia 20/09/13, em %

Cotação de venda, em R$/US$

Spread no dia 20/09/13, em pontos base - 5 anos

DI-Over futuro, em % ao ano

Jan/2017

53.570

Ibovespa
fecha
pregão com
54.110
queda de

2,3730

Feriado

-0,44

2,2800
2,2190

-0,72

-1,79%

51.835

-0,16

-0,26

Dólar
comercial
encerra o
dia em
alta de

11/Set

20/Set
2013

Dow
Jones

S&P-500 Eurofirst300

FTSE100

Nikkei225

Xangai
SE

02/Set
2013

11/Set

11,82
11,57

0,82%

11,10

244

231
141

em relação
ao real

-1,19
02/Set
2013

520

60

25

20/Set
2013

Alemanha Espanha

Irlanda

Itália

Japão

10,51
Portugal

02/Set
2013

10,07
10,36
11/Set

20/Set
2013

ai
s.

Fonte: BM&FBovespa, CMA, CNBC e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.

Câmbio Bancos mantêm projeção de moeda americana mais cara até o fim deste ano
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Para Costa, do Rabobank, real ainda vai se desvalorizar, com o dólar indo a R$ 2,40
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A decisão do Federal Reserve
(Fed, o banco central dos EUA) de
manter os estímulos monetários
na reunião da semana passada pode trazer um alívio para o real no
curto prazo, mas não altera a tendência de desvalorização da moeda brasileira, que deve continuar
pressionada pelo enfraquecimento dos fundamentos domésticos e
pela expectativa de redução da injeção de liquidez pelo banco central americano até o fim do ano. Na
sexta-feira, o dólar fechou em alta
de 0,82% a R$ 2,2190, encerrando a
semana em queda de 2,76%.
De oito bancos e casas de pesquisa consultados pelo Valor, sete
mantiveram as projeções para o
dólar frente ao real neste ano. A
média da projeção dos analistas
aponta para um câmbio a R$ 2,35
no fim do ano, em linha com a projeção dos analistas do mercado no
último Boletim Focus divulgado
em 13 de setembro, anterior ao
pronunciamento do Fed no dia 18.
Das instituições consultadas,
apenas o Banco Mizuho do Brasil,
revisou a projeção do dólar, de
R$ 2,40 para R$ 2,35 para o fim de
2013. As demais projeções para o
dólar variam de R$ 2,25 (projetado pela Capital Economics), a R$
2,45, previsto por Itaú Unibanco
e BNP Paribas.
Para o economista-chefe do Rabobank Brasil, Robério Costa, o

real ainda vai se desvalorizar, com
o dólar devendo encerrar 2013 em
R$ 2,40, e em R$ 2,50 no próximo
ano, diante da expectativa de um
fluxo cambial negativo neste ano.
O fluxo cambial neste ano já está negativo em US$ 702 milhões,
até 13 de setembro. “A balança comercial deve terminar este ano
com déficit de US$ 2 bilhões, e os
fluxos financeiros não vão compensar isso, afirma Costa.
Segundo o economista, apesar
do momento atrativo para operações “carry trade” — em que os investidores tomam empréstimos
em moedas de países com juros
baixos para aplicar em moedas
com taxas de juros mais altas —
com o real, a tendência de desvalorização da moeda brasileira limita
qualquer perspectiva de mais fluxos com esse objetivo.
Segundo a estrategista de
câmbio para a América Latina do
HSBC, Marjorie Hernandez, o
Brasil pode se beneficiar no curto
prazo de fluxos para operações
de arbitragem. O país é um dos
poucos emergentes ao lado da
Indonésia que está em processo
de aumento da taxa de juros.
Esse movimento, segundo Marjorie , poderia levar o dólar a R$
2,10. Mas, passado esse momento,
os fundamentos voltarão a pesar
contra a trajetória da divisa doméstica. A estrategista, no entanto,
não alterou a projeção para o câmbio neste ano, que é de R$ 2,30, e de
R$ 2,40 para o ano que vem. “A de-
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Trajetória do dólar não deve mudar

cisão do Fed apenas adiou a redução dos estímulos, não mudou a
perspectiva de menor liquidez,
que foi um dos principais causadores do “sell-off ” [venda generalizada] das moedas emergentes”, diz.
O ritmo da depreciação do real
será mais suave daqui para a frente, mas a tendência de desvalorização do câmbio no médio e longo
prazos não mudou, aponta o estrategista de mercados para a América Latina do J.P. Morgan, Felipe Pianetti. “A diferença é a trajetória até
lá. Antes, prevíamos que o dólar fe-

charia setembro em R$ 2,45 para
depois cair gradualmente para R$
2,35. Agora vemos a moeda terminando este mês em R$ 2,25 e se valorizar gradualmente até R$ 2,35.”
Outros bancos, como Itaú Unibanco, Santander e BNP Paribas,
também não alteraram as projeções para o câmbio para este ano.
Os analistas destacam o quadro
de piora dos fundamentos do Brasil, com crescimento baixo, inflação alta e déficit em conta corrente, que não mudou e torna a moeda brasileira menos atraente que

outras divisas emergentes.
Para o economista-chefe para
mercados emergentes da Capital
Economics, Neil Shearing, as
moedas do México e da Polônia
estão em melhor posição que o
real olhando para o horizonte de
seis a 12 meses. “O México tende
a se beneficiar da recuperação
dos Estados Unidos. Além disso,
esses países apresentam mais eficiência na política fiscal.”
O economista da Capital Economics prevê que o dólar deve fechar
o ano em R$ 2,25. Para ele, o principal fator que limita a atração de recursos externos para o Brasil é a desaceleração do crescimento. Os
analistas consultados pelo Boletim
Focus previam um avanço de
2,40% do PIB neste ano.
Com o alívio recente da pressão
de valorização do dólar, os analistas avaliam a necessidade do Banco Central em manter o programa
de intervenção diária no câmbio,
anunciado em 22 de agosto. Desde
o início do programa, o BC já vendeu quase US$ 11, 5 bilhões via
contratos de swap cambial (que
equivalem a uma venda de dólares
no mercado futuro).
Para os analistas, a forma de o
BC diminuir a intervenção no
câmbio sem alterar o programa
de leilões diários é não rolar os
contratos de swap cambial que
vencem nos próximos meses. Até
o fim de 2013, está previsto o
vencimento de US$ 25,928 bilhões em contratos de swap.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2013, Finanças, p. C3.
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Postura do novo BC da Índia evidencia
foco no combate à elevada inflação
EVANDRO MONTEIRO/VALOR
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Juro futuro opera de olho em
relatório do BC e cena externa
Antonio Perez e Lucinda Pinto
De São Paulo
O mercado de juros futuros da
BM&F começa a semana ainda reverberando o ajuste expressivo dos
prêmios desencadeado pela surpreendente decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de adiar a redução do programa de compra de bônus. As taxas dos principais contratos futuros de Depósito Interfinanceiro
(DI) mergulharam na semana passada. O contrato com vencimento
em janeiro de 2017 fechou na sexta-feira a 11,10%, 0,60 ponto percentual abaixo do nível da sexta
anterior. O DI para janeiro de 2015
caiu mais de 0,40 ponto.
É cedo, contudo, para decretar
que há uma tendência clara de
perda de prêmios. Basta que as taxas dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) solucem para
que os juros futuros locais voltem

a subir. E esta semana será perfeita para especulações sobre quando, enfim, o BC dos EUA vai começar a fechar a torneira da liquidez.
Muita gente graúda do Fed vai falar em público. E, na quinta-feira,
será divulgada a leitura final do
Produto Interno Bruto (PIB) dos
EUA no segundo trimestre.
Também há chances de alterações nas apostas sobre o rumo da
taxa básica de juros (Selic), hoje
em 9% ao ano. Além de discursos
do presidente do Banco Central
(BC), Alexandre Tombini, ao longo da semana, começando por
uma teleconferência com jornalistas estrangeiros hoje, o BC divulga o Relatório Trimestral de
Inflação. Se o dólar permanecer
comportado e o Banco Central
traçar um cenário ameno, é provável que o mercado comece a
deixar de lado a aposta majoritária em alta da Selic para dois dígitos até o fim do ano.

Agenda
Petróleo e gás
A Apimec-Rio promove seminário sobre projetos referentes à
área de petróleo e gás.
Data: 25 de setembro

Horário: 13h às 18h
Local: Hotel JW Marriott. Av.
Atlântica, 2600 - Rio de Janeiro
Informação: apimecrio.com.br
E-mail agenda@valor.com.br

Na primeira reunião do banco
central da Índia sob o comando de
Raghuram Rajan, na sexta-feira, a
taxa de juros de recompra foi elevada em 25 pontos-base, para 7,5%
— um movimento inesperado e
considerado bastante “hawkish”
(conservador) pelo mercado.
Rajan assumiu o BC indiano em
4 de setembro, quando substituiu
Duvvuri Subbarao em meio à
maior crise atravessada em mais
de 20 anos. O novo presidente da
autoridade monetária indiana foi
economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) entre
2003 e 2007 e professor da Universidade de Chicago. É sempre lembrado por ter feito alertas sobre os
riscos da crise financeira, mesmo
antes do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos.
Sua primeira ação à frente do
BC indiano evidencia uma postura combativa frente ao elevado
nível de inflação no país, mudando o foco das medidas do banco
central, que vinham sendo direcionadas à contenção da forte
desvalorização da moeda (rupia).
Rajan deixou claro que retomará a função precípua do banco central do país: manter a inflação sob controle e defender,
assim, o valor da moeda.
Em julho, o BC indiano havia tomado uma série de medidas direcionadas ao câmbio e ao controle
do crescente déficit em transações
correntes, o que levou a um perda
importante de reservas internacionais, que somam agora US$ 252 bilhões. Houve queda de 12%, ou
US$ 35 bilhões, desde o pico em julho de 2011, sendo US$ 10 bilhões
somente de maio para cá.
A saída de capitais foi mais
concentrada em bônus, segundo
levantamento do Nomura: foram

Rajan, do BC da Índia: cauteloso desmonte das medidas excepcionais tomadas

US$ 10,1 bilhões, ou 32% das entradas desde a primeira iniciativa
de afrouxamento monetário
(QE, na sigla em inglês) do Fed
até maio deste ano. A posição de
estrangeiros em ações, por outro
lado, continua elevada na Índia,
atingindo o percentual de 24,7%
do valor global em bolsa, ainda 8
pontos percentuais acima do nível do fim de 2008, segundo levantamento do Nomura.
Entre as medidas tomadas em
julho para conter a depreciação
da rupia estava a alta de 200
pontos-base da taxa de empréstimos (MSF), para 10,25%. Esta
mesma taxa foi reduzida na sexta-feira em 75 pontos, para 9,5%.
Como ler essa ação?
Segundo o Nomura, a elevação
da taxa de recompra sugere que o
novo banco central indiano está se
movendo em direção à meta de inflação, com maior ênfase no papel
das expectativas e dos preços me-

didos pelo CPI (consumidor) do
que pelo WPI (atacado). O CPI atingiu 11% em julho, ante 6% do WPI.
Neste caso, o juro a 7,25% parecia
baixo, segundo a instituição.
Já o corte na taxa de empréstimos (MSF) reflete redução das
preocupações com a moeda. O
comunicado do banco central
indiano disse que a decisão marca o início do processo de um
“cauteloso desmonte das medidas excepcionais tomadas”. O
Nomura espera, portanto, que a
taxa MSF seja reduzida ainda
mais nos próximos meses.
Talvez seja esta uma janela de
oportunidade, já que, com a
protelação do início da redução
dos estímulos monetários pelo
Fed as moedas emergentes devem se recuperar dos piores momentos, tudo o mais constante.
Do baixo crescimento, entretanto, a Índia, como os demais, não
deve escapar neste ano.

Bolsa tem
margem
para mais
correções
Téo Takar e Aline Cury Zampieri
De São Paulo
Depois de uma semana de grande volatilidade, a bolsa brasileira
pode dar sequência ao movimento
de realização visto nos dois últimos pregões, mas sem comprometer a tendência de alta a médio prazo, afirmam especialistas.
Na semana passada, o Ibovespa
saiu da casa dos 53 mil pontos até
beirar os 56 mil após a decisão
inesperada do Federal Reserve
(Fed, o banco central americano)
de manter seu programa de compra de títulos de US$ 85 bilhões
mensais, mas fechou na sexta-feira
pouco acima dos 54 mil pontos.
“Tivemos eventos importantes,
que deixaram os mercados muito
voláteis”, observa o analista técnico da Clear Corretora, Raphael Figueredo, lembrando que, além
da decisão do Fed, diretores do
banco central americano deixaram os investidores confusos na
sexta-feira com declarações contraditórias sobre o rumo da política monetária dos EUA.
Também aconteceu na sexta o
“quadruple witching”, como é conhecido o vencimento de opções
e índices futuros na Bolsa de Nova
York, o que deixou os mercados
agitados por lá e interferiu no
comportamento dos ADRs (recibos de ações) brasileiros e, por tabela, nas ações na Bovespa.
“Apesar da correção observada
na quinta e na sexta, a direção do
mercado a médio prazo não foi
alterada e ainda é de alta”, afirma
Figueredo. “O Ibovespa tem espaço para uma realização até os 53
mil pontos sem alterar em nada
essa perspectiva.”
Na sexta, o Ibovespa fechou em
baixa de 1,79%, aos 54.110 pontos, com volume abaixo da média, de R$ 6,267 bilhões. “A bolsa
já estava esticada antes do Fed,
por conta dos dados da China que
saíram no começo do mês. Então
é natural que haja essa realização”, afirma o estrategista da SLW
Corretora, Pedro Galdi, acrescentando que também não descarta
a continuidade do movimento de
realização nesta semana.
Mesmo com a correção dos últimos dois pregões, a bolsa brasileira acumulou alta de 0,58% na
semana passada, elevando o ganho no mês para expressivos
8,2%. No ano, o índice ainda registra perda de 11,2%.
Galdi ressalta que esta semana
também será de agenda carregada, começando já sob o efeito do
resultado das eleições legislativas
na Alemanha e dos dados preliminares de sondagem industrial
(PMI, na sigla em inglês) em setembro na China e na Europa. A
semana também reserva uma nova rodada de discursos de integrantes do Fed, o que deve garantir mais uma boa dose de volatilidade aos mercados.
Na sexta passada, o presidente
do Fed de Saint Louis, James Bullard, declarou que a reversão do
programa de estímulos poderia
começar em outubro - o que contraria as opiniões do mercado, de
que o corte do programa teria ficado para o encontro de dezembro -, embora também ele tenha
dito que não é preciso ter “pressa”
para promover essa mudança.
Já a presidente do Fed de Kansas, Esther George, que votou
contra a decisão de quarta-feira,
disse que a manutenção do ritmo
atual do programa de compra de
bônus gera desafios de credibilidade e previsibilidade para o
banco central americano.

