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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- Serasa Experian: Indicador de atividade do comércio 
(mai)

16:00 EUA: Crédito ao consumidor (abr) US$ 18 
bilhões

Alta dos produtos agropecuários no atacado puxou aceleração do IGP-DI em maio 
O IGP-DI registrou elevação de 1,13% em maio, conforme divulgado há pouco pela FGV. A aceleração 
em relação ao mês anterior, quando havia subido 0,36%, refletiu, em grande medida, a alta de 1,14% 
para 3,31% dos produtos agropecuários no atacado. Destaque para a soja, que passou de uma elevação 
de 3,0% para 14,0%. Os preços industriais também registraram aceleração, de uma deflação de 0,07% 
para uma alta de 0,71%. Com isso, o IPA saltou de 0,29% para 1,49% no período. Por fim, o IPC subiu 
de 0,49% para 0,64%. As próximas leituras dos IGPs deverão continuar rodando em torno de 1,0%, 
refletindo ainda a pressão dos produtos agrícolas e os repasses da cadeia do aço.

Anfavea: produção de veículos caiu em maio, favorecendo o ajuste de estoques
A produção nacional de veículos, exceto máquinas agrícolas, somou 175.309 unidades em maio, 
conforme divulgado ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea). O recuo 
de 3,3% na margem, descontada a sazonalidade, refletiu a queda registrada em todas as categorias. A 
produção de ônibus exibiu retração de 18,6%, seguida por automóveis (-3,5%), comerciais leves (-2,1%) 
e caminhões (-0,9%). As vendas ao mercado interno apresentaram leve melhora, com alta de 0,9% ante 
abril. Com exceção de caminhões, que apresentaram recuo de 8,2%, as vendas de ônibus, comerciais 
leves e automóveis subiram 17,9%, 1,4% e 1,0%, respectivamente. As exportações também apontaram 
desempenho positivo, com alta de 13,1% no mês. Com isso, os estoques alcançaram 236.400 unidades, 
o equivalente a uma retração de 5,6% na margem, marcando o nono mês consecutivo de retração. 
Para os próximos meses, os estoques devem seguir em queda, refletindo os ajustes de produção nas 
montadoras. Apesar disso, estimamos continuidade do fraco desempenho das vendas, diante da fraqueza 
do mercado de trabalho.

Tendências de mercado

O discurso da presidente do Fed (Banco Central norte-americano) ontem sustenta o movimento de alta 
nos mercados internacionais nesta manhã. Janet Yellen defendeu que a fraqueza recente do mercado de 
trabalho dos EUA e os riscos no cenário internacional podem levar meses para serem solucionados, o que 
coloca em dúvida a possibilidade de novo aumento dos juros em julho. As bolsas asiáticas encerraram 
o pregão desta terça no campo positivo, mesma direção exibida pelos índices futuros norte-americanos 
e pelas ações europeias.

O dólar perde valor em relação à maioria das moedas, com destaque para a valorização do won sul-
coreano e o dólar australiano. O petróleo é cotado em alta, direção oposta à exibida pelas demais 
commodities. No Brasil, os mercados deverão reagir à aceleração do IGP-DI de maio enquanto aguardam 
a sabatina do novo presidente do Banco Central no Senado, às 10h.
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Indicadores do Mercado

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

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 

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).

06/06/16 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) (*) 12,97 -0,03 -0,33 -1,06

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,81 0,26 0,27 0,81

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,57 0,00 -0,11 -0,11

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,51 -0,03 -0,29 -0,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.888,09 1,62 -61,83 264,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.908,69 5,71 18,69 201,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 339,26 -12,23 -7,90 99,00

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,49 -1,07 -0,36 11,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.432 -0,37 -2,49 -4,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.820 -0,38 -2,18 -5,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.920 0,64 1,01 0,40

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,87 0,31 3,07 -12,17

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.580 -0,37 2,94 -18,97

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.934 -0,16 0,72 -41,59

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,74 0,04 -0,04 -0,67

Euro - US$/€ (**) 1,14 -0,1 -0,4 2,2

Iene - ¥/US$ (**) 107,56 1,0 0,4 -14,4

Libra - US$/£ (**) 1,44 -0,5 0,1 -5,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,67 0,4 4,5 18,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,56 0,2 1,0 5,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,27 2,6 11,4 -31,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,55 1,8 11,4 -20,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.245 0,4 -3,8 6,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.138 0,6 10,9 21,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 427 2,2 13,6 18,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 159 -0,1 3,7 8,0


