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Agenda do dia

Internacional

Tendências de mercado

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- ABCR: Fluxo de veículos em estradas pedagiadas (mai)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(jun) - preliminar 94,5 

15:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (mai) -US$ 60,5 
bilhões

- USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos 
(mai)

IBGE revisa novamente para baixo a estimativa de produção de grãos para 2016, com uma 
safra total de 195,9 milhões de toneladas
O IBGE divulgou ontem a 5ª projeção da safra 2015/16 de grãos no País, com uma revisão baixista para 
a estimativa para a produção. Essa revisão representa uma queda de 4,6% em relação à projeção de 
abril, e sinaliza uma safra total de 195,9 milhões de toneladas. Em relação à estimativa anterior, chama 
a atenção a forte revisão baixista na produção de feijão e de milho, safras que tiveram sua produtividade 
afetada negativamente por fatores climáticos. O milho segunda safra teve redução de sua estimativa de 
produção de 11%. A soja, por sua vez, não deve mais apresentar uma produção recorde no país, com 
expectativa de produção de 96,8 milhões de toneladas, uma queda de 1,7% em relação à estimativa 
anterior. A produção menor que a esperada já tem reflexos sobre os preços domésticos de feijão e 
milho. Adicionalmente, o mercado internacional também reflete em parte a safra menor de soja, tanto 
no Brasil quanto na Argentina. 

Alemanha: inflação ao consumidor alemão saiu do campo deflacionário em maio, 
impulsionada pelos preços de energia
Em linha com a leitura preliminar, o índice de inflação ao consumidor alemão apresentou alta de 
0,3% em maio ante abril, conforme divulgado há pouco pelo departamento de estatísticas oficiais do 
país. A aceleração em relação ao mês anterior, quando registrou deflação de 0,4%, foi impulsionada 
principalmente pelo avanço dos preços de energia, que oscilaram de uma forte queda de 7,9% para uma 
elevação de 1,6% no período. Em contrapartida, o item alimentação, que havia apresentado estabilidade 
em abril, sofreu uma queda de 0,5% no mês passado. Na comparação interanual, o índice cheio apontou 
leve expansão de 0,1%, devolvendo quase toda a deflação de 0,1% observada em abril. 

Os mercados internacionais operam mais uma vez no campo negativo, refletindo o fortalecimento do 
dólar e a queda dos preços das commodities. As bolsas asiáticas encerraram o último pregão da semana 
em baixa, com destaque para o mercado em Tóquio, cuja queda foi pressionada pela menor cotação 
dos papéis de empresas exportadoras. Vale destacar que as bolsas em Shanghai, Taiwan e Hong Kong 
permaneceram fechadas, em virtude de feriado local. Na Europa, as ações caminham para a terceira 
contração consecutiva, movimento semelhante ao dos índices futuros norte-americanos. 

Entre as commodities, o petróleo é cotado novamente no campo negativo nesta manhã, revertendo 
parcialmente a alta acumulada na semana. No mesmo sentido, as principais agrícolas e as metálicas 
industriais, com exceção da soja, também mostram queda em seus preços. O dólar mais uma vez está 
valorizado ante as principais moedas, exceto o iene e o franco suíço. No Brasil, a agenda doméstica 
contempla apenas a divulgação dos dados de fluxo pedagiado de veículos da ABCR referentes a 
maio. Dessa forma, acreditamos que os principais ativos sigam o movimento do exterior, com alguma 
depreciação da taxa de câmbio.
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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).

09/06/16 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) (*) 13,06 0,09 -0,28 -0,93

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,84 -0,02 0,15 0,91

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,68 0,09 -0,02 0,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,55 0,07 -0,32 -0,42

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.897,03 3,34 -51,84 264,69

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.918,62 4,47 47,75 166,05

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 325,93 -1,84 -14,51 78,42

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,40 1,14 -3,29 9,81

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 51.118 -0,99 0,25 -3,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.087 -0,91 0,44 -3,79

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.985 -0,11 1,58 1,24

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 230,02 -0,91 2,21 -11,27

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.668 -0,97 2,79 -17,06

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.927 0,00 3,36 -42,76

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,69 -0,02 -0,06 -0,75

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,7 -0,6 0,3

Iene - ¥/US$ (**) 107,10 0,1 -1,1 -13,9

Libra - US$/£ (**) 1,45 -0,3 0,4 -6,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,25 0,7 0,3 17,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,56 0,0 0,7 5,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,10 -0,7 18,1 -31,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,95 -1,1 19,1 -19,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.270 0,8 0,3 7,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.176 -0,1 15,4 23,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 427 -1,1 16,0 16,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 -0,3 2,3 6,7


