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Agenda do dia

Setor Externo

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (jul)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 240 mil

11:00 EUA: Índice ISM do setor de serviços (jul) 56,9

11:00 EUA: Encomendas à indústria (jun) 2,8% (m/m)

Deflação das commodities agrícolas explicou o recuo do IC-Br em julho
O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, recuou 0,58% em julho, após mostrar 
estabilidade no mês anterior, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. O movimento 
foi explicado pela deflação mais intensa das commodities agrícolas, que passaram de uma queda de 
0,3% para outra de 1,4%. No sentido oposto, o índice referente aos metais manteve a trajetória altista 
dos meses anteriores, passando de uma elevação de 1,7% para outra de 1,9% no período. Os preços 
das commodities energéticas, por sua vez, reverteram a queda de 0,9% registrada em junho, avançando 
0,7%. Com isso, o indicador acumulou alta de 0,5% nos últimos 12 meses e queda de 4,5% em 2017, 
reforçando o cenário benigno para a inflação neste ano.

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 251 milhões na quarta semana de julho, 
refletindo o saldo positivo da conta comercial
O fluxo cambial registrou saldo positivo de US$ 251 milhões na semana compreendida entre os dias 
24 e 28 de julho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As contas financeira 
e comercial caminharam em sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo positivo da 
semana, ao fechar com superávit de US$ 1,4 bilhão, resultado de câmbio contratado para exportações 
de US$ 4,6 bilhões, acima dos US$ 3,2 bilhões contratados para importações. Mantendo a tendência 
das últimas semanas, a conta financeira apresentou saída líquida de US$ 1,1 bilhão. Para tanto, foram 
registradas compras de US$ 8,6 bilhões e vendas de US$ 9,7 bilhões. Com esse resultado e faltando 
apenas um dia útil para o dado fechado do mês, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 2,6 bilhões em 
julho e superávit de US$ 4,8 bilhões no ano.

EUA: em linha com o sugerido pelo componente de emprego do índice ISM da indústria, a 
pesquisa ADP sinalizou uma desaceleração no ritmo de vagas criadas em julho
A pesquisa de geração de vagas de trabalho no setor privado (ADP) registrou a criação de 178 mil vagas 
em julho, um pouco abaixo da mediana da estimativa do mercado (190 mil) e abaixo também do dado 
de junho (191 mil). Essa desaceleração na criação de vagas sugerida pela pesquisa ADP vem em linha 
com a queda de 2,0 pontos no componente de emprego do índice ISM de manufaturas divulgado na 
última terça-feira. Porém, por mais que os dados de julho sugiram uma desaceleração no ritmo de vagas 
criadas, essa ligeira piora no mercado de trabalho dos EUA não é fonte de preocupação para o banco 
central do país, uma vez que o mercado de trabalho continua aquecido, com taxa de desemprego nas 
mínimas históricas. Por fim, vale lembrar que amanhã serão conhecidos os dados oficiais de mercado 
de trabalho de julho (taxa de desemprego, geração de postos de trabalho e a variação dos salários). A 
mediana das expectativas do mercado aponta para geração líquida de 180 mil vagas em julho e ligeira 
queda da taxa de desemprego, para 4,3%, com variação dos salários em 2,4%.
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Tendências de mercado

Reino Unido: Banco Central decide manter a taxa de juros
Confirmando a expectativa do mercado, o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa de juros em 0,25% em 
reunião realizada hoje. A decisão foi tomada por 6 votos a 2. Vale lembrar que na última reunião três membros 
do comitê haviam votado por uma alta dos juros na ocasião. O programa de compra de ativos também foi 
mantido inalterado. Acreditamos que dado o fraco desempenho da atividade econômica na região, o Banco da 
Inglaterra manterá os juros no nível atual até o final deste ano.

Área do Euro: recuo do índice PMI em julho corrobora expectativa de desaceleração da atividade 
econômica no terceiro trimestre
O índice PMI da Área do Euro recuou 0,6 ponto na passagem de junho para julho registrando 55,8 pontos, 
segundo os dados divulgados hoje. O resultado ficou ligeiramente mais fraco da leitura preliminar, que indicava 
uma queda de 0,5 ponto. O índice do setor de serviços ficou estável, em 55,4 pontos. O indicador da indústria 
divulgado na terça-feira mostrou uma queda 0,8 ponto no mês. O recuo do índice corrobora nossa expectativa 
de que a atividade econômica na Área do Euro desacelere ao longo do terceiro trimestre, após crescimento de 
0,6% no segundo.

Os mercados acionários operam em baixa nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão no campo 
negativo, com destaque para o recuo de 0,9% de Shanghai. As bolsas europeias operam sem tendência única, 
enquanto os índices futuros indicam que as bolsas dos Estados Unidos devem ter perdas ao longo do dia. No 
mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do 
euro, à espera da divulgação de diversos dados de atividade dos Estados Unidos. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, após os estoques do produto nos Estados Unidos 
recuarem na última semana. As principais commodities agrícolas são negociadas em queda, com exceção do 
algodão. Já os metais industriais apresentam movimentos distintos, com elevação do preço do zinco e queda 
do alumínio e do cobre.

No Brasil, o mercado deve reagir ao resultado da votação do pedido de investigação do presidente na Câmara, 
que decidiu, por 263 votos favoráveis e 227 contrários, não autorizar a continuidade das investigações. Na 
agenda indicadores domésticos, temos a divulgação do índice PMI composto de julho.
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Indicadores do Mercado

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

02/08/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 0,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,91 -0,04 -0,85 -5,37

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 -0,03 -0,04 -0,05

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,21 -0,02 -0,73 -4,61

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,02 -0,03 -0,89 -4,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.276,00 7,53 132,60 272,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.438,34 26,87 205,36 344,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 207,33 -1,70 -36,31 -86,39

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,11 -0,40 -5,87 -4,48

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 67.136 0,93 6,73 19,54

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.898 0,90 6,76 19,56

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.478 0,05 2,23 14,86

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,45 -0,41 0,04 13,01

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.080 0,47 0,23 22,50

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.285 -0,23 2,90 10,56

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,27 0,02 -0,03 0,72

Euro - US$/€ (**) 1,19 0,5 3,8 5,6

Iene - ¥/US$ (**) 110,74 0,3 -1,5 9,8

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,2 1,5 -1,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,82 -0,4 -1,6 -5,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 0,0 -0,7 1,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,98 1,2 7,2 4,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,36 1,1 9,3 25,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.272 -0,1 2,4 -6,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 967 0,7 2,6 -1,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 0,7 -1,5 12,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 131 0,2 3,1 -13,9

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).
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