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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:20 Anfavea: Produção e venda de veículos (mai)

Próximos passos da política monetária seguirão pautados pela evolução da atividade e 
inflação
Após decisão anunciada na semana passada, de cortar a Selic em 1,00 p.p., a Ata do Copom, divulgada 
há pouco, trouxe esclarecimentos adicionais importantes. Houve destaque, em linha com o apresentado 
no comunicado, de que o aumento das incertezas advindas do ambiente político pode impactar a agenda 
de reformas e ajustes, com implicações para a taxa de juros estrutural. Somado a isso, como trazido no 
documento de hoje, essas incertezas podem influenciar as decisões do Copom, à medida que afetam as 
expectativas de inflação e a trajetória da taxa de câmbio. Ao mesmo tempo, foi destacado o papel dos 
fundamentos macroeconômicos – atividade e inflação – para as decisões futuras da política monetária. 
Ou seja, a magnitude dos cortes e a extensão do ciclo seguirão pautadas pelos desdobramentos da 
economia. Como entendemos que a atividade econômica deve mostrar desaceleração nos próximos 
meses, reforçando a tendência desinflacionária, mantemos nossa expectativa de que a Selic encerrará 
este ano em 8,00%. Naturalmente, da mesma forma revelada pela autoridade que está disposta a 
reavaliar o cenário, reconhecemos que os riscos continuam elevados e, portanto, seguiremos atentos 
à evolução do ambiente político e econômico.

EUA: dados divulgados ontem apontam para crescimento modesto da economia norte-
americana no segundo trimestre
Os diversos indicadores dos EUA, divulgados ontem, continuam sinalizando que após a frustação com 
o crescimento do PIB no primeiro trimestre, a economia tem mostrado uma aceleração bastante gradual 
ao longo deste trimestre. Os pedidos de bens duráveis caíram 0,8% entre março e abril, ficando abaixo 
da mediana das expectativas do mercado de uma queda de 0,6%. O índice ISM de serviços também 
frustrou as expectativas, ao recuar 0,6 p.p. na passagem de abril para maio. Levando em consideração 
os indicadores já conhecidos, esperamos que o crescimento fique ao redor de 2% neste segundo 
trimestre, em termos anualizados. Com isso, o PIB deverá avançar 1,6% no primeiro semestre, abaixo 
do que o Fed e o mercado esperam para este ano (ligeiramente acima de 2%). Aos poucos, portanto, 
vai se consolidando a expectativa de que a normalização da política monetária poderá ser mais gradual.

Área do Euro: resultado das vendas do varejo em abril sugere continuidade do crescimento 
sustentado do bloco
Após o PIB da Área do Euro do primeiro trimestre ter avançado 0,5% ante o trimestre anterior, os 
dados conhecidos até então indicam que a economia da região continuou a ganhar tração ao longo 
do segundo trimestre. As vendas subiram 0,1% na passagem de março para abril na série com ajuste 
sazonal, conforme divulgado hoje pela Eurostat. O resultado, contudo, ficou ligeiramente abaixo das 
expectativas do mercado, de uma alta de 0,2%. Dentre as maiores economias, Alemanha e França 
registraram queda das vendas no período, de 0,2% e 0,1%, respectivamente. As vendas na Espanha, 
por outro lado, cresceram 0,6%. Na comparação interanual, as vendas na região subiram 2,5%. Dessa 
forma, a consolidação do crescimento econômico pode levar o Banco Central Europeu a começar 
discutir na reunião desta quinta-feira sobre qual seria o momento adequado para o início da retirada 
dos estímulos monetários.
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Tendências de mercado

Os mercados globais operam em clima de maior cautela, atentos aos vários elementos de incerteza, como as 
eleições no Reino Unido, a reunião de política monetária do Banco Central Europeu e o desdobramento das 
questões politicas nos EUA. Nesse cenário, o dólar ganha valor ante as divisas dos principais países emergentes. 
Dentre as moedas dos países desenvolvidos, o iene aprecia enquanto a libra e o euro operam próximos à 
estabilidade. Nos mercados acionários, as bolsas asiáticas encerram o pregão em alta, com exceção de Tóquio, 
que caiu 1,0%. As bolsas europeias, por outro lado, operam no campo negativo nesta manhã. Os índices futuros 
indicam que as bolsas norte-americanas também devem registrar queda ao longo do dia. 

Os preços do petróleo são negociados em baixa pelo segundo dia consecutivo, refletindo as tensões diplomáticas 
envolvendo o Quatar. Hoje, conheceremos os dados do American Petroleum Institute (API) sobre a evolução 
dos estoques norte-americanos As principais commodities agrícolas operam em alta, com exceção do milho, 
enquanto as cotações dos metais industriais recuam. 

No Brasil, o mercado deve permanecer atento ao cenário político e responder à ata do Copom, divulgada há 
pouco pelo Banco Central. Além disso, a Anfavea divulgará hoje os dados referentes à produção de veículos 
em maio.

Indicadores do Mercado

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

05/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,36 0,00 0,14 -3,63

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,27 0,05 0,37 -0,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,42 0,02 0,03 -3,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,56 0,01 0,27 -2,80

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.112,06 -7,83 -44,27 184,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.149,82 -50,22 -207,47 271,64

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 237,25 0,28 20,97 -114,24

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,30 1,58 3,77 -6,56

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.450 -0,10 -4,96 23,37

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.939 -0,12 -4,78 24,11

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.436 -0,12 1,53 16,05

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,85 -0,21 -0,68 14,21

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.171 -0,03 3,73 21,20

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.092 -0,45 -0,37 5,21

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,18 0,02 -0,17 0,48

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,2 2,3 -1,0

Iene - ¥/US$ (**) 110,45 0,0 -2,0 3,7

Libra - US$/£ (**) 1,29 0,2 -0,6 -11,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,34 -1,8 -3,5 -1,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,80 0,0 -1,4 3,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,30 -0,7 -0,6 -11,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 49,47 -1,0 0,8 -0,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.279 0,2 4,3 3,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 922 0,1 -4,3 -18,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 0,1 3,1 -10,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 128 0,1 -5,2 -19,3
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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).
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