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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (mai)  0,75% (m/m) Reajustes de medicamentos e cigarros deverão 
continuar pressionando o índice.

09:00 IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (abr)

12:30 Bacen: Índice Commodities Brasil (IC-Br) (mai)

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 14,25% Esperamos manutenção da taxa básica de juros.

Atividade do comércio apresentou queda generalizada em maio, segundo levantamento da 
Serasa Experian
O Índice de Atividade do Comércio caiu 0,6% entre abril para maio, de acordo com os dados 
dessazonalizados divulgados ontem pela Serasa Experian. Setorialmente, a queda foi generalizada, 
com cinco de suas seis aberturas apresentando contração no período. A maior retração foi observada no 
segmento de móveis e eletrodomésticos, cujo declínio de 1,3% na margem reverteu o avanço de 1,2% 
do mês anterior. Em contrapartida, combustíveis e lubrificantes cresceram 0,6%, marcando sua quarta 
elevação consecutiva. Em relação a maio do ano passado, a atividade comercial apresentou variação 
negativa de 8,3%, menos intensa que a de 9,5% verificada em abril, na mesma base de comparação. 
Apesar do resultado, mantemos nossa expectativa de alguma estabilização da atividade no trimestre 
corrente, conforme sugerido pelos indicadores coincidentes já divulgados.

China: exportações recuaram enquanto importações mostraram moderação em maio
As exportações chinesas recuaram 4,1% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado, após 
queda de 1,8% em abril, ficando em linha com as expectativas que apontavam retração de 4,0%. Esse 
resultado, por sua vez, está alinhado com a desaceleração sugerida pelos índices PMIs de diversos 
países no período, com destaque para EUA, Europa e Japão. Ao mesmo tempo, as importações 
registraram discreta queda de 0,4%, ante contração de 10,9% verificada no mês anterior, superando o 
consenso do mercado de recuo de 6,8%. Sabemos que grande parte dessa reversão dos resultados 
das importações é explicada pela elevação dos preços das commodities, ainda que tenhamos sinais de 
melhora das compras, em quantidade, respondendo ao ciclo mais favorável do setor imobiliário. Com 
isso, o saldo da balança comercial chegou a US$ 50 bilhões em maio, subindo em relação a abril (US$ 
45,5 bilhões). Dessa forma, com base nos primeiros indicadores conhecidos de maio, entendemos que 
a demanda doméstica chinesa seguiu próxima à estabilidade no mês passado, haja vista a melhora das 
importações, ao passo que a demanda externa segue fraca, limitando uma retomada mais pronunciada 
da produção industrial.

Reino Unido: produção industrial tem a maior alta desde 2012
A produção industrial no Reino Unido cresceu 2,0% entre março e abril, após elevação de 0,3% no 
mês anterior. Essa foi a maior alta desde julho de 2012 e surpreendeu as expectativas do mercado, 
que previa estabilidade na margem. O resultado foi impulsionado pelo aumento de 2,3% da indústria 
de transformação, com destaque para a expansão de 8,6% da fabricação de produtos farmacêuticos. 
Na comparação com o mesmo período de 2015, houve avanço de 1,6% da produção industrial. 
Segundo evidências anedóticas reportadas pelo próprio escritório de estatísticas inglês, a melhora da 
atividade industrial em abril foi favorecida pelo aumento das exportações. Com isso, e a despeito das 
incertezas trazidas pelo plebiscito que irá definir a permanência do país na União Europeia, esses 
dados conferem viés de alta para o PIB neste trimestre.
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Tendências de mercado
Os mercados internacionais operam sem tendência definida, diante dos sinais mistos exibidos pelos dados de 
balança comercial chinesa e da nova alta dos preços do petróleo. No continente asiático, as bolsas chinesas 
encerraram o pregão de hoje em baixa, enquanto a bolsa japonesa terminou o dia com ganhos, impulsionada 
pelos papéis de empresas relacionadas à demanda interna. Os mercados europeus operam no campo negativo 
nesta manhã, a despeito da surpresa positiva com o resultado da produção industrial do Reino Unido em abril. 
Em contrapartida, os índices futuros norte-americanos apresentam leve elevação neste momento.
Entre as commodities, o petróleo é cotado novamente em alta, com os preços acima de US$ 50 o barril. As 
principais agrícolas e as metálicas industriais acompanham o movimento do petróleo. O desempenho positivo 
das commodities impulsiona o fortalecimento das moedas ante o dólar, com exceção do ringgit. No Brasil, o 
mercado aguarda a divulgação do IPCA de maio, em dia de decisão do Copom.
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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).

07/06/16 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 0,00 -0,33 -1,06

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,81 0,00 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 0,00 -0,29 -0,60

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.888,09 0,00 -63,37 264,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.908,69 0,00 17,18 201,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 329,37 -9,89 -17,79 89,11

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,49 0,00 -0,36 11,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.432 0,00 -2,49 -4,80

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.820 0,00 -2,18 -5,29

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.920 0,00 1,01 0,40

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 233,49 1,13 4,24 -11,18

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.675 0,58 3,53 -18,50

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.936 0,07 0,78 -41,55

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,73 -0,01 -0,05 -0,68

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,1 -0,3 2,3

Iene - ¥/US$ (**) 107,73 0,2 0,6 -14,2

Libra - US$/£ (**) 1,46 1,0 1,1 -4,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,59 -0,4 4,0 18,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,57 0,1 1,2 5,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,27 0,0 11,4 -31,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,81 0,5 12,0 -19,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.242 -0,2 -4,0 6,3

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.139 0,0 11,0 21,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 425 -0,5 13,0 17,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 159 -0,3 3,4 7,7


