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Agenda do dia

Setor Externo

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA (jul) 0,15%

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

Nove das catorze regiões pesquisadas mostraram avanço da produção industrial em junho
Ainda que a produção industrial tenha ficado estável em junho, houve crescimento em 9 das 14 regiões 
pesquisadas, considerando as séries com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional 
divulgada ontem pelo IBGE. Entre maio e junho, foram verificadas variações positivas da produção 
industrial nos estados do Rio de Janeiro (3,1%), Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,7%), Minas Gerais 
(1,6%), São Paulo (0,8%), Paraná (0,5%), Espírito Santo (0,1%), Ceará (0,1%) e Goiás (0,1%). Por outro 
lado, observou-se forte retração da produção industrial da Bahia (-10,0%), além das variações negativas 
do Rio Grande do Sul (-1,1%), Pará (-0,4%) e Santa Catarina (-0,1%). Na comparação interanual, as 
maiores altas foram verificadas nos estados do Espírito Santo (10,0%), Ceará (4,3%) e São Paulo 
(3,0%), impulsionadas pelas indústrias extrativa, metalúrgica e de veículos, respectivamente. Para 2017, 
projetamos uma melhora gradual da produção industrial, impulsionada pela retomada do consumo das 
famílias e pela redução da taxa de juros.

Funcex: volume exportado cresceu 11,4% em julho, ao mesmo tempo em que o volume 
importado cresceu 1,9%
O volume das exportações brasileiras cresceu 11,4% em julho na comparação interanual, de acordo 
com os dados divulgados ontem pela Funcex. Para tanto, as exportações de básicos, manufaturados 
e combustíveis cresceram 21,3%, 6,9% e 57,2%, nessa ordem. No sentido oposto, o volume das 
exportações de semimanufaturados caiu 0,8%. Em relação às importações, houve aumento de 1,9% 
do quantum total. A expansão das compras externas foi explicada pelo aumento das compras de 
combustíveis (28,1%), matérias-primas e intermediários (2,3%), e bens de consumo não duráveis (0,4%). 
Em contrapartida, houve queda no volume importado de bens de capital (-14,8%) e bens de consumo 
duráveis (0,1%). Os dados acumulados até julho mostram um crescimento do volume exportado de 3,1% 
ante o mesmo período de 2016, enquanto as importações cresceram 2,4% na mesma comparação. 
Para os próximos meses, esperamos que a exportações continuem a crescer em ritmo maior que as 
importações, em linha com nossa projeção de um superávit comercial de US$ 64,4 bilhões neste ano.

China: recuo da inflação em julho deve manter o foco da política monetária no crescimento e 
na gestão dos riscos financeiros 
O índice de preços ao consumidor da China mostrou alta de 1,4% em julho na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, abaixo da variação registrada em junho e da expectativa de mercado. Para tanto, 
os preços de alimentos registraram deflação de 1,2% em julho, ante queda de 1,1% na leitura anterior. 
Ao mesmo tempo, o índice de preços ao produtor apresentou avanço interanual de 5,5%, levemente 
abaixo do esperado (5,6%) e mantendo a mesma variação do mês anterior. O ambiente para a inflação 
segue benigno, tanto para os preços ao consumidor como no atacado. Devemos monitorar, contudo, os 
preços dos insumos, cuja alta recente poderá pressionar o índice de preços ao produtor. Assim, o foco 
das políticas econômicas seguirá na estabilização da atividade econômica e no controle dos riscos do 
sistema financeiro.
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Tendências de mercado

EIA reduz estimativa de estoques mundiais de petróleo
O EIA (Agência de Informação de Energia dos EUA) reduziu ligeiramente a perspectiva para os estoques mundiais 
de petróleo, conforme relatório mensal sobre oferta e demanda de petróleo divulgado ontem. No relatório, pela 
primeira vez em vários meses, não houve revisão relevante da oferta esperada dos EUA, reforçando nossa 
leitura de que preços abaixo de US$ 50/barril representam um desincentivo para os produtores do país. De seu 
lado, a OPEP tem dado sinais de comprometimento com o controle de oferta, corroborando o cenário de ajuste 
de estoques, ainda que gradualmente. Assim, em nossa visão, os preços devem permanecer ao redor de US$ 
50/barril de Brent nos próximos meses.

Argentina: Banco Central mantém taxa de juros estável
O Banco Central da Argentina decidiu manter a taxa de juros em 26,25% ao ano, em reunião realizada ontem, 
confirmando a expectativa do mercado. O comunicado da decisão reafirmou que a autoridade não considera 
apropriado reduzir o viés anti-inflacionário, apesar do aumento dos juros reais nos últimos meses que refletiu a 
alta dos juros em abril e a redução na expectativa de inflação 12 meses à frente. Essa decisão sinaliza que os 
juros devem permanecer estáveis nas próximas reuniões. Esperamos que o Banco Central inicie um ciclo de 
corte de juros apenas no quarto trimestre, levando a taxa a 23,50% no final do ano.

Os mercados operam com cautela nesta quarta-feira, em meio ao acirramento das tensões geopolíticas 
envolvendo o presidente Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. As bolsas asiáticas fecharam 
o pregão no campo negativo, com destaque para a queda de 1,3% da bolsa de Tóquio. As bolsas europeias 
operam em baixa, enquanto os índices futuros sinalizam que as bolsas dos Estados Unidos devem recuar ao 
longo do dia. Nesse cenário, no mercado de divisas o dólar deprecia ante o iene e a libra, e ganha valor em 
relação às moedas dos países emergentes. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, após redução das estimativas da EIA para os 
estoques mundiais do produto. Além disso, o comunicado da OPEP após a reunião realizada no início da 
semana reforçou o apoio de diversos países produtores com as metas de corte de produção do grupo. Hoje 
serão conhecidos os dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem ter recuado na última 
semana, conforme indicado ontem pelo American Petroleum Institute (API). As principais commodities agrícolas 
são negociadas em alta, com exceção do café e do algodão, enquanto os preços dos metais industriais sobem. 

No Brasil, o destaque do dia será a divulgação do IPCA de julho, para o qual projetamos alta de 0,15%, refletindo 
parte do efeito da elevação de PIS/Cofins sobre combustíveis. Os núcleos devem continuar em patamar baixo, 
assim como o grupo de alimentação, que deve permanecer no campo deflacionário. Além disso, o Banco Central 
divulgará os dados semanais do fluxo cambial.
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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).
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08/08/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 9,25 0,00 -1,00 -5,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,90 -0,01 -0,71 -5,29

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,35 0,03 0,10 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,18 -0,01 -0,61 -4,57

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,02 -0,01 -0,77 -4,15

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.285,42 3,30 151,60 256,44

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.469,46 -1,79 241,01 350,37

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 194,96 -3,90 -50,58 -79,04

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,13 -0,01 -4,68 -1,48

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 67.899 -0,06 8,95 17,81

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.192 -0,09 8,74 17,81

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.475 -0,24 2,05 13,48

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 257,43 0,19 1,01 12,34

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.996 -0,30 0,34 20,09

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.282 0,07 1,99 9,24

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,26 0,01 -0,12 0,67

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,4 3,1 6,0

Iene - ¥/US$ (**) 110,33 -0,4 -3,1 7,7

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,3 0,8 -0,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,85 -0,4 -1,3 -3,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,70 -0,2 -1,3 0,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,09 0,1 8,5 -1,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 52,14 -0,4 11,6 14,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.256 -0,1 3,9 -5,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 963 0,3 -3,3 -5,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 370 -0,7 -3,3 13,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 131 -0,7 5,8 -14,0


