
1

Boletim Diário Matinal
04 de Janeiro de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (dez)

11:30 Fenabrave: Emplacamentos de veículos (dez)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

- Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (dez)

17:00 EUA: Divulgação da ata do FOMC

- EUA: Venda total de veículos (dez) 17,7 milhões

Aceleração do IPC-Fipe em dezembro foi generalizada dentre seus componentes, com 
destaque para os preços de alimentação
O IPC-Fipe registrou alta de 0,72% em dezembro, de acordo com os dados divulgados hoje. O resultado, 
que superou a mediana das expectativas do mercado, de 0,49%, também marcou aceleração em relação 
ao mês anterior, quando havia subido 0,15%. O movimento refletiu a maior alta em quatro de seus sete 
componentes, com destaque para os preços de habitação, cuja elevação passou de 0,34% para 0,86% 
entre novembro e dezembro. Também merece atenção a alta de 0,27% dos preços de alimentação, 
que reverteram parte da deflação de 0,92% observada anteriormente. Com isso, o IPC-Fipe acumulou 
expansão de 6,54% em 2016, bastante inferior aos 11,07% registrados em 2015. Ainda assim, a 
despeito da aceleração em dezembro, acreditamos na continuidade da desinflação neste ano, diante 
do desempenho mais modesto da atividade econômica e da melhora das expectativas. 

Desempenho positivo dos países desenvolvidos impulsionou alta do índice PMI global em 
dezembro
O índice de atividade da indústria global (PMI global) registrou alta, passando de 52,4 para 52,7 pontos 
entre novembro e dezembro, sugerindo uma aceleração do ritmo da atividade industrial no período 
(lembrando que valores acima de 50 pontos indicam crescimento da atividade industrial). A elevação 
do índice refletiu o desempenho positivo principalmente dos países desenvolvidos. Merece destaque a 
expansão do índice ISM da indústria de transformação dos EUA, de 1,5 ponto em dezembro, impulsionada 
majoritariamente pelo aumento de 7,2 pontos do índice de novos pedidos. No mesmo sentido, Reino 
Unido e Área do Euro apresentam altas de 2,5 e 1,2 pontos, respectivamente. Já os países emergentes 
registraram queda no indicador agregado no período. O resultado negativo reflete a combinação dos 
recuos dos índices de Turquia e Índia, que caíram 1,1 e 2,7 pontos, respectivamente, além da queda do 
índice da China, de 0,3 ponto. Com isso, esperamos ligeira aceleração da atividade econômica mundial 
no quarto trimestre de 2016. Tendo por base esse ritmo de expansão do índice PMI em dezembro, o 
PIB mundial deverá ter crescido ao redor de 3,6% nos últimos três meses do ano passado, em termos 
anualizados.

Área do Euro: elevação do índice PMI composto em dezembro foi impulsionada pelo 
desempenho positivo do indicador da indústria
O índice PMI composto da Área do Euro subiu de 53,9 para 54,4 pontos na passagem de novembro 
para dezembro, conforme reportado hoje pela Markit. A elevação foi impulsionada pelo desempenho 
positivo do indicador da indústria de transformação, divulgado ontem. Já o índice do setor de serviços 
ficou praticamente estável no período, ao cair de 53,8 para 53,7 pontos, com manutenção do ritmo de 
crescimento de novos negócios. Além disso, houve nova alta do nível de emprego. Na Alemanha, o 
índice PMI de serviços recuou de 55,1 para 54,3 pontos no período, com desaceleração do número de 
novos pedidos. Esse resultado do indicador PMI composto da Área do Euro sugere expansão de 0,4% 
do PIB da região no quarto trimestre do ano passado ante os três meses anteriores. Caso se confirme, tal 
crescimento representará ligeira aceleração em relação ao terceiro trimestre, quando o PIB subiu 0,3%. 
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Tendências de mercado

Área do Euro: aceleração do índice de preços ao consumidor em dezembro foi impulsionada pelos 
preços de alimentação e fim da deflação de energia
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro registrou alta interanual de 1,1% em dezembro, de acordo 
com leitura preliminar divulgada hoje pela Eurostat. A aceleração em relação a novembro, quando o indicador 
subiu 0,6% na mesma métrica, foi puxada pela maior pressão dos preços de alimentos e bebidas, cuja elevação 
oscilou de 0,7% para 1,2% no período. Além disso, os preços de energia subiram 2,5%, após terem registrado 
deflação nos meses anteriores. Já o núcleo, que exclui tais itens, mostrou modesta aceleração, ao passar de 
uma alta de 0,8% para outra de 0,9%. Acreditamos na continuidade da maior elevação do índice de preços ao 
consumidor na Área do Euro, diante do fim da deflação de energia, que reflete, em grande medida, a elevação 
dos preços de petróleo no mercado internacional. 

O destaque do dia deve ser a divulgação da ata da reunião de dezembro do Fed, na qual foram elevados os 
juros norte-americanos. Na Europa, os índices PMI de serviços da Área do Euro e da Alemanha superaram as 
expectativas, ao registrarem alta em dezembro, repetindo o observado nos índices PMI da indústria divulgados 
ontem. 

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o dia 
com ganhos, com exceção de Hong Kong. Na Europa, as principais bolsas operam próximas à estabilidade 
nesta manhã. Os índices futuros, por sua vez, indicam que as bolsas americanas registrarão alta ao longo do 
dia. No mercado de divisas, o dólar deprecia ante as principais moedas, revertendo o movimento de ontem.

Os preços do petróleo são negociados em alta, à espera dos dados dos estoques nos Estados Unidos. As 
cotações das commodities agrícolas estão em alta, com exceção do algodão, e as metálicas industriais também 
ganham valor.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa e valorização do Real. Estão 
programadas para hoje as divulgações dos dados sobre a venda de veículos em dezembro, pela Fenabrave, e 
do fluxo cambial, pelo Banco Central.
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Indicadores do Mercado

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

03/01/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,75 0,00 0,00 -0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 11,44 0,01 -0,87 -3,74

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,23 -0,14 -0,36 -1,96

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,63 0,00 0,00 -2,24

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.980,83 2,30 29,89 214,53

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.160,28 -22,58 262,48 737,69

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 280,49 -0,04 -31,78 -213,16

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 -0,64 -6,09 -17,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.814 3,73 2,48 42,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.420 3,59 2,69 40,18

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.258 0,85 3,01 10,46

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 245,02 0,46 7,69 -0,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.114 0,00 3,74 0,42

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.136 1,04 -3,33 -11,39

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,44 0,00 0,06 0,18

Euro - US$/€ (**) 1,04 -0,5 -2,4 -4,2

Iene - ¥/US$ (**) 117,75 0,2 3,7 -2,3

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,3 -3,9 -17,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,11 1,8 2,3 22,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,96 0,3 1,2 7,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,15 -2,4 -1,5 14,0

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,47 -2,4 1,9 48,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.162 0,9 -1,1 9,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 987 -1,0 -4,0 13,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 356 1,1 5,4 -0,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 0,2 -0,1 1,1

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).

Equipe Técnica
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
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Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


