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Inflação

Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

9:00 Conab: 9º Levantamento da safra de grãos 2016/2017

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 240 mil

13:15 USDA: Relatório mensal da produção mundial de 
grãos

Surpresa positiva com o resultado das exportações e importações em maio sugere 
estabilização da economia chinesa no período
Após as surpresas negativas com os resultados de abril, os dados da balança comercial da China do mês 
passado trouxeram sinais mais favoráveis para a economia no curto prazo. As exportações cresceram 
8,7% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, superando as expectativas (7,2%) e a 
expansão registrada no mês anterior (8,0%). Para tanto, a demanda externa seguiu firme, com destaque 
para as vendas para a Área do Euro, que passaram de uma alta interanual de 4,0% para 9,7%, entre 
abril e maio; já as exportações para os EUA seguiram estáveis, com elevação de 11,7% na mesma base 
de comparação. As importações, na mesma direção, avançaram 14,8% em maio, após crescimento de 
11,9% em abril, ficando acima das expectativas (de aumento de 8,3%). A despeito da queda dos preços 
internacionais das commodities, vale notar que houve expansão da quantidade importada no mês 
passado, especialmente de minério de ferro e petróleo. Com isso, o saldo da balança comercial chegou 
a US$ 40,8 bilhões em maio. Dessa forma, esperamos leve moderação do ritmo do crescimento da 
economia chinesa neste segundo trimestre. Permanecemos, contudo, atentos às calibragens em curso 
da política monetária, com efeito sobre a liquidez do sistema financeiro. De todo modo, por enquanto, a 
disponibilidade de crédito segue positiva e os impactos sobre a economia têm sido limitados.

Vendas do varejo devem ter crescido em maio, após queda esperada para abril
Em linha com nosso cenário de gradual estabilização da atividade econômica, acreditamos que o comércio 
varejista avançou em maio, após contração esperada para abril. Essa expectativa mais favorável para 
o resultado do mês passado tem como base o primeiro indicador de atividade do comércio conhecido 
para o período, que subiu 0,6% na passagem de abril para maio, na série com ajuste sazonal, conforme 
divulgado ontem pela Serasa Experian. Essa alta foi impulsionada pelo segmento de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas, com expansão de 2,2% em relação ao mês anterior. Por outro 
lado, o comércio de combustíveis e lubrificantes apresentou queda de 4,7%. Na comparação interanual, 
o índice recuou 0,1%, acumulando declínio de 3,8% nos últimos doze meses. Esse resultado sugere, 
de forma preliminar, expansão da atividade varejista no mês passado, reforçando nossa expectativa de 
retomada gradual do consumo das famílias.
 

BC: elevação do IC-Br em maio foi explicada em grande medida pela depreciação da moeda 
brasileira
O IC-Br, indicador que mensura o preço das commodities em reais, subiu 2,9% em maio, segundo os 
dados divulgados ontem pelo Banco Central. A aceleração em relação a abril, quando houve recuo 
de 2,3%, foi explicada principalmente pela depreciação do Real no período. Com isso, os preços das 
commodities agrícolas registraram alta de 3,9% revertendo a redução de 1,2% no mês anterior. O 
índice referente às commodities metálicas passou de uma queda de 2,9% para uma elevação de 0,8%, 
uma vez que o recuo do preço internacional do minério do ferro compensou parcialmente o efeito da 
desvalorização cambial. No sentido oposto, as commodities energéticas desaceleraram, de uma alta 
de 3,9% para uma retração de 0,2%, em decorrência da queda dos preços do petróleo. Com isso, o 
indicador acumulou queda de 4,6% nos últimos doze meses e de 4,0% em 2017, confirmando o cenário 
benigno para inflação neste ano.
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Internacional

Tendências de mercado

BC: fluxo cambial encerrou maio com superávit de US$ 744 milhões, refletindo a entrada líquida da 
conta comercial
O movimento de câmbio registrou entradas líquidas de US$ 744 milhões em maio, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Banco Central. No mês, a conta comercial foi superavitária em US$ 5,965 bilhões – 
resultado de US$ 18,033 bilhões contratados para exportações, acima dos US$ 12,068 bilhões para importações. 
A conta financeira, por sua vez, apresentou déficit de US$ 5,222 bilhões. Para tanto, as vendas somaram US$ 
48,162 bilhões, superando as compras de US$ 42,940 bilhões. Em relação aos dois primeiros dias de junho, 
o saldo foi negativo em US$ 297 milhões. A conta financeira registrou saída líquida de US$ 1,003 bilhão e a 
comercial registrou entradas líquidas de US$ 706 milhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo 
positivo de US$ 11,482 bilhões no ano.

Área do Euro: PIB subiu 0,6% no primeiro trimestre
O PIB da Área do Euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, segundo os 
dados finais divulgados hoje pela Eurostat. Esse resultado, que ficou um pouco acima da estimativa preliminar, 
que apontava alta de 0,5%, mostrou ligeira aceleração em relação à elevação de 0,5% do trimestre anterior. 
Destacamos o crescimento dos investimentos, de 1,3%, ante expansão de 3,4% no trimestre anterior. O 
consumo das famílias, por sua vez, teve leve desaceleração no mesmo período, ao passar de um crescimento 
de 0,4% para outro de 0,3%.  Regionalmente, o PIB alemão acelerou, ao subir 0,6%, após alta anterior de 
0,4%. No mesmo sentido, os dados da Itália e Espanha mostraram aceleração do crescimento no período. Em 
contrapartida, o crescimento na França desacelerou de 0,5% para 0,4%. Na comparação interanual, o PIB da 
Área do Euro subiu 1,6%. Os dados já conhecidos indicam que a economia continuou a ganhar tração ao longo 
deste segundo trimestre. 

Os mercados globais operam com tendência de alta, em dia com dois importantes eventos na Europa. O Banco 
Central Europeu anuncia sua decisão de política monetária nesta manhã enquanto o Reino Unido realiza as 
eleições para o Parlamento ao longo do dia. As bolsas asiáticas encerram o pregão em alta, com exceção de 
Tóquio, que caiu 0,4%. As bolsas europeias também operam no campo positivo nesta manhã, enquanto os 
índices futuros apontam que as bolsas norte-americanas devem registrar alta ao longo do dia. Nesse cenário, 
o dólar ganha valor em relação às principais moedas. 

Os preços do petróleo são cotados em alta, revertendo parcialmente a queda registrada ontem, muito associada 
ao aumento dos estoques norte-americanos. As demais commodities também operam no campo positivo, com 
as cotações das principais agrícolas em alta. Já o preço dos metais industriais é impulsionado pelo crescimento 
maior que o esperado das importações chinesas em maio. 

No Brasil, em dia de agenda de indicadores domésticos fraca, o mercado deve seguir a tendência externa, 
enquanto permanece atento ao cenário político. Hoje a Conab divulgará a atualização da estimativa para a safra 
agrícola que deve confirmar a forte expansão da produção de grãos neste ano.
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Indicadores do Mercado

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

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
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / 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:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

07/06/17 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) (*) 9,23 0,03 0,01 -3,81

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 0,02 0,39 -0,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,31 0,00 -0,08 -3,25

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,40 0,01 0,11 -2,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.121,28 -1,15 -35,05 183,25

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.188,26 12,61 -169,02 285,85

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 237,05 -1,48 20,77 -92,18

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,27 -0,25 2,93 -4,96

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.171 0,34 -3,86 25,12

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.254 0,40 -3,62 26,02

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.433 0,16 1,41 15,20

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,20 0,00 -1,30 11,88

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.985 0,02 2,77 19,84

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.140 1,23 1,20 6,96

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,17 0,03 -0,18 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,2 2,4 -0,9

Iene - ¥/US$ (**) 109,82 0,4 -2,6 2,3

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,4 -0,2 -10,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,23 -0,1 -4,1 -0,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,0 -1,6 3,3

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,61 -2,5 -2,3 -16,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,06 -4,1 -2,1 -6,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.290 -0,3 5,2 3,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 931 0,8 -3,3 -18,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 385 2,0 6,4 -10,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 126 -0,6 -6,8 -20,3


