IBC-BR RECUA 0,73% NO MÊS E CONFIRMA PIB FRACO - NECTON |
COMENTÁRIO ANDRÉ PERFEITO
O Índice de Atividade do Banco Central recuou em fevereiro 0,73%, muito mais
que nossa projeção de queda de 0,38% e sugere que podemos ter PIB em zero
no primeiro trimestre. A variação trimestral está em queda de -0,21%.
Temos assim a perspectiva que o ano de 2019 começou fraco e reforça nossa
leitura do PIB em apenas 1,1% este ano. Nossa projeção para o 1º trimestre é
de 0,28%, , mas muito provavelmente iremos cortar para próximo de 0% o que
faria a projeção de 2019 cair pra algo como 0,8% na variação anual
acumulada. Assim que refizermos as contas mandaremos a projeção.
O IGP-10 veio em 1%, valor acima da mediana do mercado em 0,83%. O
destaque fica com os preços ao consumidor com alta de 0,73% contra 0,48%
do mês anterior.
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