ALGUMA INFLAÇÃO NO AR.... FIPE E IGP-M HOJE AVISAM DE FIM DE
CICLO - NECTON | COMENTÁRIO ANDRÉ PERFEITO*

Foram divulgados hoje de manhã alguns dados de inflação que apontam o fim
do ciclo benigno na dinâmica de preços. Nada grave, não estamos falando da
volta da inflação nem nada do tipo, no entanto a calmaria parece estar limitada.
O IPC-FIPE da 2ª quadrissemana de março é o maior dos últimos anos para o
período e está acima da média desde 2003. Quando fazemos a variação anual
da 2ª quadrissemana vemos claramente uma tendência de alta em 12 meses
para convergir à média.

O IGP-M do segundo decêndio divulgado hoje segue na tendência de alta e
fecha o período em 1,06% a.m.. Os destaques de alta foram os componentes
do IPA onde chama atenção gasolina (10,25%) e ovos (15,74%). No IPC a alta
de 0,50% no mês está em linha com outros índices e o destaque segue sendo
o grupo alimentação com o fim do ciclo benigno.

Estes dados sugerem que o BCB não tem como cortar juros ao longo de 2019
e apesar de não preocuparem por ora é uma questão que teremos que
monitorar de perto nas próximas semanas. Justamente por essa alta que
recomendamos no início do mês a alocação em títulos indexados à inflação na
carteira recomendada de março.
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