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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:00 Markit: Índice PMI composto (jun)

11:00 EUA: Encomendas à indústria (mai) -0,8% (m/m)

11:00 EUA: Encomendas de bens duráveis (mai) - final

Economia europeia deve encerrar o segundo trimestre em leve desaceleração, ainda não 
capturando os efeitos da saída do Reino Unido da região
O resultado final dos índices PMIs da Área do Euro aponta para uma desaceleração da atividade no 
segundo trimestre em relação ao primeiro, embora os impactos da saída do Reino Unido da região não 
tenham sido plenamente incorporados e as incertezas sigam presentes. Assim, o indicador agregado 
chegou a 53,1 pontos em junho, ficando acima da prévia (52,8), mantendo o mesmo nível de maio. 
O índice para o setor de serviços mostrou queda no período, passando de 53,3 para 52,8 pontos, 
lembrando que o indicador para a indústria tinha apresentado avanço. A abertura por país revela que a 
recuperação da região como um todo segue firme, ainda que a velocidade seja diferente; em especial, 
considerando os resultados de junho, nota-se melhora na França e Espanha, acomodação na Alemanha 
e piora na Itália. Dessa forma, a média do índice PMI no segundo trimestre chegou a 53,1 pontos, o que 
representa discreta desaceleração em relação à média dos três primeiros meses deste ano, que ficou em 
53,2 pontos. Com isso, o PIB deve desacelerar de um forte crescimento de 0,6% observado no primeiro 
trimestre, para uma expansão de 0,3% no trimestre passado. Por fim, cabe reforçar que parte desses 
resultados foi coletada antes da confirmação da saída do Reino Unido da Área do Euro, o que aumenta 
a expectativa com a próxima divulgação do indicador, cuja prévia será conhecida em 22 de julho. 

Fenabrave: emplacamentos de veículos recuaram novamente em junho
Os emplacamentos de veículos, exceto máquinas agrícolas e implementos rodoviários, somaram 252.747 
unidades em junho, segundo os dados divulgados ontem pela Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (Fenabrave). O resultado corresponde a uma queda de 4,4% na margem, 
excetuados os efeitos sazonais, sucedendo retração de 2,9% em maio e avanço de 1,4% em abril. A 
maior contração foi impulsionada pelos fortes declínios de 7,7% e 7,8% dos emplacamentos de ônibus 
e caminhões, respectivamente. Já comerciais leves e automóveis apresentaram menores quedas, de 
0,5% e 2,0%, nessa ordem. Na comparação interanual, os emplacamentos totais (também descontados 
os implementos rodoviários e as máquinas agrícolas) registraram variação negativa de 19,4%, de menor 
magnitude que a média de recuo de 21,1% dos três meses anteriores. Assim, acreditamos que as vendas 
de veículos mostrarão variações interanuais cada vez menos intensas nos meses à frente, em virtude 
do início da estabilização da atividade nos últimos meses. 

FipeZap: preços de imóveis residenciais ficaram estáveis em junho
Os preços de imóveis residenciais no País ficaram estáveis entre maio e junho, conforme divulgado 
ontem pela Fipe, em parceria com a empresa de busca eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 20 
municípios brasileiros. Com isso, o preço médio do metro quadrado atingiu o valor de R$ 7.635,00 no 
último mês. Destaque para a queda nominal dos preços em junho em São Paulo (-0,04%), Rio de Janeiro 
(-0,30%), Distrito Federal (-0,10%), Recife (-0,22%), Porto Alegre (-0,02%), Florianópolis (-0,09%), Niterói 
(-0,07%) e Goiânia (-0,78%). Nos últimos doze meses, a variação dos preços em nível nacional ficou 
negativa em 0,02%, em termos nominais – o que implica uma queda mais forte se descontarmos a inflação 
do período. Esse comportamento reflete o enfraquecimento do mercado imobiliário em grande parte 
das cidades pesquisadas. Para o restante do ano, acreditamos que os preços de imóveis residenciais 
manterão tendência de queda em termos reais, como reflexo dos ajustes dos estoques.
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Tendências de mercado

China: índice PMI do setor de serviços mostrou alta em junho
Ainda que a indústria chinesa tenha seguido praticamente estável no mês passado, o setor de serviços mostrou 
expansão em junho. O índice PMI Caixin de serviços avançou de 51,2 para 52,7 pontos entre maio e junho. A 
despeito disso, a leve queda do indicador da indústria fez com que o índice agregado recuasse de 50,5 para 50,3 
pontos no período. Entendemos que a economia chinesa seguirá em discreta desaceleração na segunda metade 
deste ano, diante do esfriamento do setor imobiliário e da moderação do crédito. Ainda assim, esperamos que 
essa perda de ritmo se dê de forma suave, ressaltando a sinalização recente do governo chinês, disposto a dar 
suporte à economia caso os riscos de um arrefecimento mais pronunciado da atividade comecem a ganhar força.

Área do Euro: vendas do varejo subiram pelo segundo mês consecutivo em maio
As vendas do varejo da Área do Euro registraram alta de 0,4% na passagem de abril para maio, descontados 
os efeitos sazonais, de acordo com os dados divulgados hoje pela Eurostat. O resultado veio em linha com a 
mediana das expectativas do mercado, de 0,4%, e sucedeu avanço de 0,2% no mês anterior. Setorialmente, os 
segmentos de alimentação e bebidas apresentaram estabilidade na margem, enquanto os demais cresceram 
conjuntamente 0,7%. Merece destaque o desempenho positivo da Alemanha, cuja atividade varejista subiu 
0,9% ante abril, também excetuados os efeitos sazonais. Em contrapartida, o varejo em Portugal recuou 1,6% 
no período, devolvendo a elevação de 1,1% observada anteriormente. Na comparação interanual, as vendas 
da Área do Euro mostraram variação positiva de 1,6%. Dessa forma, os dados sugerem até agora uma alta do 
consumo das famílias do bloco no segundo trimestre deste ano. Vale lembrar que as incertezas em relação à 
saída do Reino Unido da União Europeia podem impactar negativamente as próximas leituras, em virtude de 
seu potencial efeito baixista na confiança dos consumidores. 

Os mercados no exterior voltaram a operar com maior cautela, diante das preocupações em torno da economia 
europeia. O banco central inglês reduziu hoje a taxa de depósito compulsório dos bancos, de forma a aumentar 
a liquidez e atenuar possíveis efeitos do Brexit. Na Itália, especula-se que o governo estaria estudando socorrer 
um dos maiores bancos do país. Nesse contexto, as bolsas asiáticas encerraram o pregão desta terça-feira em 
baixa, com exceção da bolsa de Shanghai. Na Europa, os mercados operam em queda de cerca de 1% nesta 
manhã, impulsionados pelas menores cotações das ações dos bancos. Os índices futuros norte-americanos 
também registram perdas, em dia da divulgação dos dados de encomendas à indústria e do discurso do 
presidente do Fed de Nova York.
O clima de maior aversão ao risco fortalece o dólar em relação às principais moedas, exceto iene, cuja valorização 
também reflete a busca por ativos considerados mais seguros. As cotações das commodities recuam neste 
momento, com o petróleo cotado abaixo dos US$ 50/ barril. No Brasil, a fraca agenda de indicadores deverá levar 
a bolsa a seguir o movimento negativo do exterior. Além disso, a apreciação do dólar ante a maioria das divisas 
internacionais, juntamente com os novos leilões de swap reverso, devem levar a uma nova desvalorização do real.  
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas

Equipe Técnica

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).

Indicadores do Mercado

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

04/07/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,21 0,02 0,22 -0,89

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -48,40 -50,86 -50,95 -50,39

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,88 0,01 0,32 0,16

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,68 -0,04 0,14 -0,36

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.911,17 2,37 24,71 250,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.956,57 -2,91 53,59 262,22

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 314,04 -2,38 -37,45 60,22

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 1,06 -7,32 4,32

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 52.569 0,64 3,85 0,09

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.758 0,66 4,11 -0,49

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.949 0,00 0,80 1,24

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 221,83 -0,68 -3,62 -14,23

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.776 0,60 -5,21 -23,19

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.989 1,91 1,70 -18,94

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,44 0,00 -0,26 -0,94

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,2 -1,9 0,4

Iene - ¥/US$ (**) 102,54 0,0 -3,7 -16,5

Libra - US$/£ (**) 1,33 0,1 -8,5 -14,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,42 0,3 -0,9 17,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,2 1,8 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,26 0,0 5,6 -30,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,10 -0,5 0,9 -16,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.339 0,0 8,0 15,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.169 0,0 3,2 11,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 353 0,0 -15,6 -15,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157 -0,3 -1,3 10,7


