SELIC - EXPECTATIVA É DE MANUTENÇÃO DA TAXA E ALTA
SOMENTE EM 2019
“O mercado trabalha com a manutenção dos juros até o final do ano”, explica Pedro Paulo
Silveira, Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos

Nesta quarta-feira (1), às 18 horas, sairá o resultado da reunião do Copom, o Comitê de
Política Monetária no Banco Central, que decidirá a manutenção ou não da taxa básica de
juros, a Selic. Economistas do mercado financeiro são unânimes na expectativa de que a
taxa permaneça em 6,5% ao ano. Em contrapartida a menor taxa histórica, a maior
taxa Selic que o Brasil já teve, desde 1996, foi de 45% entre, 05/03/1999 e 24/03/1999.

“Quanto à decisão do COPOM desta semana, avaliamos que a taxa Selic permanecerá em
6,5% ao ano. Isto porque as expectativas de inflação de médio prazo (2018, 2019 e
2020) continuam ancoradas em suas respectivas metas, o IPCA mensal está recuando
após o choque da greve dos caminhoneiros e a atividade econômica segue em trajetória
de recuperação mais gradual e isto inibe o repasse da alta do dólar aos preços. Ademais,
os indicadores de núcleo de inflação continuam em patamar baixo e as projeções
oficiais do Banco Central para o IPCA no cenário básico (4,2% em 2018 e 4,1% em 2019)
não devem se alterar de forma significativa. Confirmada esta expectativa de manutenção
da Selic na reunião desta semana, avaliamos que os preços de ativos não se
modificarão de forma importante (salvo alguma novidade na comunicação do BC),
dado que o consenso de mercado já embute esta mesma expectativa”, diz Daniel
Xavier, Economista-Chefe da DMI Group.

A alta da taxa Selic influencia diretamente no consumo, e encarece financiamentos por
aumentar os juros cobrados em cartões de crédito e compras parceladas. A baixa do
consumo também não é favorável para Bolsa de valores, porque diminui o lucro das
empresas que possuem suas ações aplicadas na Bolsa de Valores. Pedro Paulo Silveira,
Economista-Chefe da Nova Futura Investimentos comenta “O mercado trabalha
com a manutenção dos juros até o final do ano. A taxa para janeiro de 2019 está
sendo negociada a 6,63%, que embute uma chance maior da selic ficar onde está.
Espera-se, portanto, que além de manter a selic em 6,50%, o BC passe um comunicado
que vá na direção da manutenção. Os índices inflacionários que subiram forte por
conta da greve dos caminhoneiros estão caindo novamente, retirando o risco de uma alta
permanente da inflação.”

Sendo assim, a fase é favorável para aplicações financeiras em produtos atrelados a juros
(fundos de renda fixa, por exemplo), “Os investidores estão cautelosos aguardando
a definição de taxa de juros de diversos países. A expectativa do mercado para a
reunião do Copom de hoje é de manutenção da taxa selic. Isso na prática significa que
não deve impactar em quase nada no câmbio. Caso o banco Central subisse a taxa,
teríamos uma perspectiva de melhora de rentabilidade dos investimentos do ponto de
vista do investidor estrangeiro e isso atrairia capital para o Brasil e consequentemente
derrubaria o valor do dólar em relação ao real”, avalia Fernando Bergallo, Diretor
de Câmbio da FB Capital.

Histórico da Taxa Selic nos últimos meses
Período de Vigência

| % ao ano

18/05/2018 -

6,50 (taxa atual)

23/03/2018 - 17/05/2018 6,50
08/02/2018 - 22/03/2018 6,75
07/12/2017 - 07/02/2018 7,00
26/10/2017 - 06/12/2017

7,50

07/09/2017 - 25/10/2017

8,25

27/07/2017 - 06/09/2017

9,25

01/06/2017 - 26/07/2017 10,25
01/08/2018
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