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Inflação

Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 EUA: Balança comercial (set) - US$ 41,0 
bilhões

10:30 EUA: Variação na folha de pagamentos (out) 173 mil

10:30 EUA: Taxa de desemprego (out) 4,9%

Fluxo cambial permaneceu positivo e registrou entradas líquidas de US$ 6,261 bilhões na 
quarta semana de outubro
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 6,261 bilhões na semana compreendida entre os dias 24 e 28 
de outubro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. O movimento foi impulsionado, principalmente, 
pela conta financeira, que teve um resultado positivo de US$ 5,464 bilhões, decorrentes de compras de 
US$ 16,741 bilhões e vendas de US$ 11,277 bilhões. O saldo da conta comercial também foi superavitário 
no período, em US$ 797 milhões, resultado de uma contratação de câmbio para exportações no montante 
de US$ 4,056 bilhões, frente a uma saída de câmbio para importações de US$ 3,259 bilhões. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 8,792 bilhões em outubro, amenizando o déficit 
acumulado neste ano, de US$ 6,968 bilhões.

Fipe: IPC avançou 0,27%, refletindo aceleração de 5 dos seus componentes
O IPC-Fipe registrou alta de 0,27% em outubro, após queda de 0,14% verificada em setembro, conforme 
divulgado nesta manhã pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado veio em 
linha com as expectativas do mercado e refletiu, principalmente, o recuo mais moderado dos preços 
dos produtos de alimentação (-0,27% ante -1,09% no mês anterior). Os grupos habitação, transportes 
e educação intensificaram sua trajetória de alta, contribuindo para o avanço do índice. No mesmo 
sentido, o componente despesas pessoais, que apresentou retração de 0,34% em setembro, avançou 
0,86% este mês. Os preços de estuário, por outro lado, avançaram em ritmo menor, apresentando alta 
de 0,32%. Com isso, o índice acumulou alta de 5,62% no ano. O resultado reforça nossa expectativa 
de aceleração do IPCA em relação à alta observada no IPCA-15 (0,19%).

BC: desaceleração do IC-Br em outubro foi explicada pela deflação dos preços de produtos 
agropecuários
O IC-Br, que mensura o preço das commodities em reais, apresentou ligeira alta de 0,10% em outubro, 
conforme divulgado ontem pelo Banco Central. A desaceleração em relação ao mês anterior, quando 
havia subido 1,84%, foi explicada, principalmente, pela deflação de 0,90% dos preços de produtos 
agropecuários, após elevação de 1,55% em setembro. No mesmo sentido, os preços de commodities 
metálicas registraram menor crescimento no período, ao passarem de uma expansão de 2,23% para outra 
de 0,57%. Em contrapartida, os preços de energia aceleraram entre setembro e agosto, ao passarem 
de uma alta de 3,22% para outra de 6,78%. Dessa forma, a queda de preços agropecuários reforça 
nossa expectativa de que o comportamento da inflação de alimentos seguirá favorável no curto prazo. 
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Tendências de mercado

Reino Unido: Banco da Inglaterra manteve os juros em 0,25% e sinalizou que poderá alterar a política 
monetária nas próximas reuniões, sem direção definida
O Banco da Inglaterra decidiu manter os juros estáveis em 0,25% na reunião de política monetária realizada ontem. 
O programa de compra de ativos também não foi alterado. O comunicado da decisão ressaltou que a atividade tem 
surpreendido positivamente no curto prazo em relação ao previsto no Relatório de Inflação de agosto. Por outro 
lado, as projeções para inflação se elevaram, atingindo 2,75% em 2018, em função principalmente da depreciação 
da libra. O comitê considera apropriado acomodar por algum período a inflação acima da meta, mas ressalta que 
existem limites para essa tolerância.  Uma mudança significativa em relação à reunião anterior foi que o banco central 
agora afirma que a política monetária pode ser alterada em qualquer direção nas próximas reuniões. Na reunião 
anterior, a maioria dos membros do comitê antevia novo corte de juros ainda em 2016. Acreditamos que a decisão 
do Banco da Inglaterra corrobora a visão de menores estímulos monetários por parte dos principais bancos centrais 
nos próximos meses e sinaliza uma alteração na avaliação dos riscos que o Brexit poderia produzir no curto prazo. 

Área do Euro: elevação do índice PMI composto em outubro foi explicada pelo desempenho positivo 
da economia alemã no período
O índice PMI composto da Área do Euro subiu de 52,6 para 53,3 pontos na passagem de setembro para outubro, 
de acordo com a leitura final divulgada hoje pela Markit. O resultado ficou ligeiramente abaixo do observado em 
sua prévia (53,7 pontos). Além do crescimento do indicador da indústria de transformação, conforme divulgado 
anteriormente, o índice do setor de serviços também contribuiu positivamente, ao passar de 52,6 para 53,3 
pontos. Regionalmente, a elevação do índice PMI composto foi impulsionada pela forte expansão do indicador 
alemão, que oscilou de 52,8 pontos em setembro para 55,1 pontos no mês passado. Os dados apontam, de 
forma preliminar, para um avanço de 0,3% do PIB da Área do Euro no quarto trimestre, mesmo ritmo de alta 
observado nos dois trimestres anteriores. 

Aceleração do índice PMI global em outubro mantém expectativa de crescimento mundial moderado
O índice de atividade da indústria global (PMI global) registrou alta, passando de 51,4 para 52,0 pontos entre 
setembro e outubro, sugerindo uma aceleração no ritmo da atividade industrial no período (valores acima de 50 
indicam crescimento da atividade industrial ante o mês anterior). A alta do índice refletiu o desempenho tanto de 
economias emergentes como de países desenvolvidos. Dentre os países desenvolvidos, destaca-se o Japão, 
cuja alta de 1,0 ponto em relação a setembro representou o quinto aumento consecutivo do indicador, alcançando 
51,4 pontos. No mesmo sentido, os países da área do Euro, também, contribuíram positivamente para o índice, 
com aumento de 0,7 ponto em outubro. Os países emergentes reverteram a estabilidade apresentada em 
setembro, com destaque para Índia, Rússia e China, com aumentos de 2,3 pontos, 1,5 pontos, 1,3 pontos e 0,8 
pontos, respectivamente. Em suma, esse ritmo de expansão sugere crescimento de 3,3% para o PIB mundial 
em termos anualizados no quarto trimestre. 

A indefinição a respeito do resultado da eleição nos Estados Unidos leva o mercado a operar com um clima de 
aversão a risco. Nesse sentido, as pesquisas eleitorais mais recentes sugerem uma disputa ainda mais apertada 
na eleição norte-americana na próxima terça-feira. Além disso, hoje, serão divulgados os dados do mercado de 
trabalho norte-americano referentes a outubro que podem consolidar definitivamente a aposta do mercado em 
uma alta dos juros norte-americanos em dezembro.

Nesse cenário, o dólar ganha valor ante as principais moedas. A valorização da libra, por outro lado, reflete a decisão 
de um tribunal inglês de que o governo necessita de aprovação no parlamento para dar início ao processo de saída 
do Reino Unido da União Europeia. Os mercados operam com tendência de baixa nesta sexta-feira. Na Ásia, as 
bolsas encerraram o dia em baixa, com destaque para a queda de 1,3% em Tóquio. As principais bolsas europeias 
registram perdas neste momento, refletindo também o resultado abaixo do esperado do PMI da Área do Euro em 
outubro. Os índices futuros norte-americanos também apontam para queda das bolsas americanas ao longo do dia.

O preço do petróleo opera próximo à estabilidade, à espera da divulgação dos dados sobre a perfuração de 
poços nos Estados Unidos na última semana. As commodities agrícolas são negociadas em queda, com exceção 
do algodão. Na mesma direção, as metálicas industriais também são cotadas em baixa.

No Brasil, em dia sem indicadores locais relevantes, o mercado deve seguir a tendência externa, com queda da 
bolsa e desvalorização do real, enquanto aguarda a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte americano.
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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
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires

Estagiários:     Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer  

Indicadores do Mercado

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

03/11/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,00 0,00 -0,25 -0,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,39 -0,04 0,00 -2,91

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,21 0,12 0,13 -1,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,71 0,00 -0,01 -1,67

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,22 -0,03 0,13 -3,49

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.017,43 1,41 15,77 209,52

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.109,49 5,59 -3,45 665,34

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 286,84 12,90 13,85 -139,84

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,32 1,00 -13,98

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.750 -2,49 3,85 28,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.486 -2,42 3,53 27,47

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.089 -1,09 -3,36 -1,00

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 222,57 -1,19 -3,31 -12,85

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.135 -1,76 3,23 -8,29

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.129 0,21 4,13 -5,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,81 -0,02 0,19 -0,40

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,5 -0,9 1,3

Iene - ¥/US$ (**) 102,98 -1,1 1,3 -14,9

Libra - US$/£ (**) 1,25 1,8 -3,0 -19,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,17 -0,1 -0,6 16,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,77 0,0 1,4 6,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,38 -2,4 -3,6 -14,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,35 -3,7 -8,9 -8,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.303 1,2 -0,4 17,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 980 -0,5 0,7 11,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 -0,3 0,6 -8,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,0 -2,9 0,3


