
1

Boletim Diário Matinal
07 de Novembro de 2016

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

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

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

18:00 EUA: Crédito ao consumidor (set) US$ 17,5 
bilhões

Mercado revisou para baixo as expectativas de inflação para 2017
O mercado ajustou para baixo suas expectativas para a taxa de inflação para o final de 2017, segundo 
as estimativas coletadas até o dia 4 de novembro e divulgadas há pouco pelo Relatório Focus do Banco 
Central. A mediana das expectativas para a inflação deste ano manteve-se em 6,88%, enquanto para 
2017, passou de 5,00% para 4,94%. Quanto ao crescimento do PIB, houve ligeira revisão para baixo da 
mediana das projeções, que passou de uma retração de 3,30% para outra de 3,31% no final de 2016, e 
de uma variação positiva de 1,21% para outra de 1,20% no final de 2017. A mediana das projeções para 
a taxa Selic, por sua vez, seguiu em 13,50% para o final de 2016 e permaneceu em 10,75% para 2017. 
Por fim, no caso da taxa de câmbio, a mediana das estimativas para 2016 ficou inalterada em R$/US$ 
3,20, enquanto a mediana para o final de 2017 cedeu ligeiramente de R$/US$ 3,40 para R$/US$ 3,39.

Esperamos alta de 0,28% do IPCA em outubro, a ser conhecido na quarta-feira 
Após a fraca agenda de indicadores locais dos últimos dias, nesta semana teremos a divulgação dos 
índices de inflação remanescentes referentes a outubro. Destacamos o IPCA, a ser conhecido na quarta-
feira, para o qual projetamos alta de 0,28%. Apesar da aceleração do indicador em relação ao IPCA-15, 
esperamos que os núcleos mantenham ritmo de expansão próximo ao observado nas últimas divulgações. 
Além disso, o IGP-DI, que será divulgado na terça-feira, deverá mostrar elevação de 0,27%, refletindo 
menor deflação do IPA agropecuário. Ainda teremos na semana o resultado da Pesquisa Mensal do 
Comércio de setembro, com queda esperada de 1,2% na margem do varejo restrito, que deverá reforçar 
nossa expectativa de contração de 0,8% do consumo das famílias no terceiro trimestre. Adicionalmente, 
serão conhecidos os dados de produção de veículos da Anfavea e de fluxo pedagiado de veículos da 
ABCR, ambos referentes a outubro.

No exterior, depois de os índices PMI da China reduzirem as preocupações de curto prazo acerca da 
economia chinesa, as atenções estarão voltadas à divulgação de diversos indicadores do país referentes 
a outubro, como por exemplo os resultados de balança comercial, concessões de empréstimos e inflação. 
Também merece destaque a divulgação do relatório mensal de grãos do USDA, na quarta-feira. Por 
fim, teremos diversas decisões de política monetária ao longo da semana, como dos bancos centrais 
do Peru e da Coreia do Sul. 

FGV: desempenho negativo dos indicadores antecedente e coincidente sugere continuidade 
do enfraquecimento do mercado de trabalho em outubro
O Índice antecedente de emprego atingiu 92,9 pontos em outubro, o equivalente a um recuo de 0,8 
ponto na margem, conforme divulgado há pouco pela FGV. Assim, o resultado interrompeu sequência de 
sete altas consecutivas. Já o indicador coincidente de desemprego alcançou 99,2 pontos no último mês, 
ao subir 0,6 pontos ante setembro, se mantendo próximo ao patamar mais elevado da série histórica. 
Dessa forma, os dados apontam para continuidade de alta da taxa de desemprego em outubro, bem 
como para saldo mais negativo de criação de vagas formais do Caged no período. 
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Inflação

Internacional

ANP: Produção de petróleo e gás natural apresentam crescimento em setembro
A produção nacional de petróleo somou 80,1 milhões de barris em setembro, média de 2,7 milhões de barris 
por dia, conforme divulgado ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Este foi o quarto mês consecutivo com produção acima de 2,5 milhões de barris por dia. O resultado positivo 
representa um crescimento de 11,5% frente ao mesmo período de 2015. Por fim a produção de gás natural foi 
de 3,2 milhões de barris, representando crescimento de 26,4% na comparação interanual.

FipeZap: preços de imóveis residenciais mostraram alta em outubro
Os preços de imóveis residenciais no País subiram 0,1% na passagem de setembro para outubro, movimento 
semelhante ao registrado no mês anterior, conforme divulgado pela Fipe, em parceria com a empresa de busca 
eletrônica Zap, em pesquisa realizada em 20 municípios brasileiros. Em São Paulo os preços subiram 0,13% 
na margem, na série livre de efeitos sazonais, marcando a maior elevação mensal observada na cidade em 
oito meses. Já no Rio de Janeiro, os preços apresentaram variação positiva de 0,14% ante o mês anterior, 
desconsiderando a sazonalidade. Para o restante do ano, acreditamos que os preços de imóveis residenciais 
apresentarão tendência de queda em termos reais, como reflexo dos ajustes dos estoques.

EUA: redução da taxa de desemprego e aceleração dos salários em outubro reforçam nossa 
expectativa de elevação da taxa de juros norte-americana em dezembro
A economia norte-americana criou 161 mil postos de trabalho em outubro, de acordo com os dados divulgados 
na última sexta-feira. A surpresa negativa com o resultado, visto que o mercado esperava geração de 173 mil 
postos, foi mais que compensada pela revisão altista de 35 mil vagas no mês anterior. Com isso, a taxa de 
desemprego caiu de 5,0% para 4,9% entre setembro e outubro, reforçando nossa percepção de menor ociosidade 
no mercado de trabalho dos EUA. Por fim, os ganhos salariais voltaram a mostrar aceleração, ao passar de 
uma alta interanual de 2,6% em setembro para outra de 2,8% no mês passado. Assim, os dados fortalecem 
ainda mais nossa expectativa de continuidade da normalização da política monetária em dezembro, de forma 
bastante gradual. 

Área do Euro: retração da atividade varejista observada em setembro deve continuar em outubro, de 
acordo com o índice PMI do varejo
A atividade varejista na Área do Euro apresentou queda de 0,2% na passagem de agosto para setembro, 
conforme reportado hoje pela Eurostat. O resultado veio ligeiramente acima das expectativas, que apontavam 
queda de 0,4% na margem. Esse declínio foi explicado pela variação negativa de 1,0% de bens duráveis exceto 
veículos automotivos. Na comparação interanual, houve alta de 1,1%. Para outubro, o índice PMI do varejo 
sugere nova contração, já que o indicador recuou de 49,6 para 48,6 pontos entre setembro e outubro, marcando 
sua quarta contração consecutiva. Dentre os componentes que puxaram o índice para baixo, destacam-se a 
maior retração interanual das vendas e a expansão dos estoques em ritmo mais acelerado. Em contrapartida, 
o nível de emprego subiu no período. Regionalmente, merece atenção a queda de 49,1 para 47,5 pontos do 
indicador PMI do varejo francês. 



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Tendências de mercado

O mercado mantém seu foco na eleição norte-americana que será realizada amanhã. As pesquisas ainda indicam 
uma disputa acirrada entre os candidatos, mas as notícias de que as investigações dos e-mails da candidata 
Hillary Clinton teriam sido novamente suspensas animam os mercados, que operam com tendência de alta 
nesta segunda-feira. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia com variação positiva, com destaque para a alta de 
1,6% em Tóquio. As principais bolsas europeias são negociadas no campo positivo neste momento. Os índices 
futuros norte-americanos também apontam para a alta das bolsas americanas ao longo do dia.

As notícias das eleições americanas também levam à valorização do dólar ante as principais moedas. O peso 
mexicano, no entanto, registra forte valorização, com a percepção de que a chance de vitória de Donald Trump 
nos Estados Unidos se reduziu. 

O preço do petróleo opera em alta após as autoridades da OPEP reafirmarem seu empenho com um acordo 
de corte de produção no final deste mês. As commodities agrícolas são negociadas em alta com exceção do 
trigo, à espera da divulgação no final do dia do relatório do USDA sobre a produção agrícola norte americana. 
Na mesma direção, as metálicas industriais também registram valorização.

No Brasil, em dia sem indicadores locais relevantes, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da 
bolsa e desvalorização do real. O mercado de juros deve reagir aos dados do relatório Focus do Banco Central. 
A Anfavea também divulgará hoje as informações relativas à produção de veículos de outubro.

Indicadores do Mercado

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

04/11/16 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) (*) 12,38 -0,01 -0,04 -2,89

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,22 0,00 50,88 -1,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,71 -0,01 -0,03 -1,64

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,20 -0,02 0,03 -3,39

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.019,62 2,19 17,27 240,51

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.108,39 -1,10 3,41 614,33

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 286,98 0,14 18,56 -118,10

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 -0,18 -0,67 -14,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.598 -0,25 3,81 29,11

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.412 -0,29 3,42 27,94

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.085 -0,17 -3,04 -0,81

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 220,75 -0,82 -4,68 -13,96

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.905 -1,34 1,01 -10,68

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.125 -0,12 4,01 -9,66

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,78 -0,04 0,09 -0,45

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,3 -0,6 2,5

Iene - ¥/US$ (**) 103,12 0,1 0,2 -15,2

Libra - US$/£ (**) 1,25 0,4 -1,7 -18,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,03 -0,8 -1,5 15,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,76 -0,1 1,3 6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,50 -0,9 -4,8 -11,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,58 -1,7 -10,4 -6,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.305 0,1 3,0 17,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 982 0,2 1,9 11,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 349 0,2 0,1 -8,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,3 -2,9 0,5
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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  


