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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Indicadores industriais (nov)

11:30 EUA: Vendas do varejo (dez) 0,5% (m/m)

11:30 EUA: Índice de preços ao produtor (dez)

13:00 EUA: Indicadores de estoques (nov) 0,3% (m/m)

13:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de Michigan 
(jan) - preliminar 98,6

17:00 EUA: Relatório mensal de orçamento (dez) - US$ 21,0 
bilhões 

Fraco desempenho das exportações chinesas em dezembro refletiu demanda mais moderada 
dos países desenvolvidos
As exportações chinesas mostraram queda interanual de 6,1% em dezembro, após retração de 1,6% 
em novembro, frustrando as expectativas que apontavam para recuo de 4,0%. Esse desempenho mais 
fraco das vendas chinesas no último mês do ano passado refletiu a moderação das compras dos EUA 
(para um crescimento de 5,1%) e a queda para a Europa e o Japão (de 4,7% e de 5,5%, nessa ordem). 
Vale lembrar que, a despeito da depreciação de 1,1% da moeda chinesa em relação ao dólar no período, 
o renmimbi apreciou 1,1% e 5,7% ante o euro e o iene, respectivamente. As importações, por sua vez, 
recuaram 3,1% em dezembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, ante queda de 4,7% 
em novembro, ficando em linha com a contração de 3,1% projetada pelo mercado. Para tanto, o aumento 
dos preços das commodities explicou parte desse resultado, uma vez que a quantidade importada caiu 
no período. Assim, em 2016 as importações e exportações acumularam quedas respectivas de 5,5% e 
de 7,7%, após retrações de 14,1% e de 2,8% registradas em 2015.

IBC-Br e receita real do setor de serviços registraram ligeiro crescimento na passagem de 
outubro para novembro
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, registrou alta de 0,20% na passagem de outubro para novembro, 
excetuados os efeitos sazonais, segundo os dados divulgados há pouco pelo Banco Central. O resultado, 
que foi superior à nossa projeção e à expectativa do mercado, de estabilidade, interrompeu sequência 
de quatro meses sem crescimento e refletiu a elevação das vendas do varejo e a relativa estabilidade 
da produção industrial e da atividade do setor de serviços. Na comparação interanual, o indicador 
caiu 2,02%, acumulando recuo de 4,76% nos últimos doze meses. Especificamente em relação aos 
serviços, a receita real do setor apresentou ligeira alta de 0,1% entre outubro e novembro, descontada 
a sazonalidade, de acordo com os dados divulgados ontem da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 
pelo IBGE. Todos os segmentos que entram no cômputo do PIB apresentaram elevação no período. Os 
serviços de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio subiram 2,1% na margem, ao passo 
que outros serviços cresceram 3,3%. Além disso, serviços de informação e comunicação mostraram alta 
de 1,0%, na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2015, o volume total de 
serviços caiu 4,6%. Esperamos continuidade do fraco desempenho do setor, diante da desalavancagem 
das empresas e das famílias e da elevação da taxa de desemprego. Por fim, os resultados da PMS e do 
IBC-Br não alteraram nossa expectativa de contração de 0,8% do PIB no quarto trimestre do ano passado. 
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Tendências de mercado

USDA: apesar de revisões para baixo, cenário ainda é de estoques elevados e preços baixos
O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) revisou ligeiramente para baixo a expectativa 
para os estoques mundiais de soja e milho, segundo relatório mensal divulgado ontem. Mesmo com essa revisão 
baixista, o nível de estoques mundiais deverá ser recorde, tanto para o milho como para a soja. No caso do trigo, 
grão que tem apresentado o melhor cenário de oferta ao longo de vários anos consecutivos, houve nova revisão 
para cima dos estoques mundiais. De maneira geral, portanto, o cenário mundial para grãos segue sendo de 
excesso de oferta, quadro que deve se confirmar com as safras da América Latina, inclusive do Brasil. Assim, 
não vemos espaço para elevação dos preços dessas commodities agrícolas nos próximos meses.

Peru: Banco Central mantém taxa de juros em 4,25%.
O Banco Central do Peru confirmou as expectativas do mercado e manteve a taxa de juros estável em reunião 
realizada ontem. O comunicado da decisão, que trouxe poucas mudanças em relação ao anterior, afirma que o 
Banco Central projeta que a inflação retorne para dentro do intervalo da meta (entre 1,0% e 3,0%) em meados 
de 2017. Esperamos que a inflação, que foi de 3,2% em 2016, continue em uma trajetória de desaceleração 
gradual em direção à meta e que, portanto, o Banco Central opte por manter estável a taxa de juros nas próximas 
reuniões.

Os mercados acionários mais relevantes operam em alta nesta sexta-feira. Tal movimento foi observado no 
caso das bolsas asiáticas, com destaque para Tóquio, que subiu 0,8%. Os principais mercados europeus 
também registram ganhos nesta manhã, enquanto os índices futuros norte-americanos indicam que as bolsas 
americanas deverão seguir na mesma direção. No mercado de divisas, o dólar perde valor ante as principais 
moedas, ainda refletindo as dúvidas quanto ao tamanho do estímulo fiscal no Estados Unidos, após a entrevista 
de Donald Trump.

Os preços do petróleo operam próximos à estabilidade, depois de a Arábia Saudita afirmar que fez cortes 
maiores que o necessário para cumprir com o acordo da Opep. Já os preços dos grãos são negociados em 
queda após o relatório da USDA mostrar que a oferta mundial continua forte e os estoques devem permanecer 
em nível recorde. As metálicas industriais e as demais commodities agrícolas seguem a mesma tendência de 
baixa, com exceção do açúcar.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa e valorização do Real. O mercado de 
juros deve reagir ao  resultado do IBC-Br,  que mostrou que a atividade econômica registrou ligeiro crescimento 
em novembro.
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Indicadores do Mercado

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

12/01/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 13,00 0,00 -0,75 -1,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 10,96 -0,34 -0,91 -4,60

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,09 -0,03 -0,34 -2,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,00 -0,34 -0,82 -5,15

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,47 -0,37 -0,96 -5,94

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.994,28 3,84 34,27 191,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.223,61 88,75 232,22 816,25

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 255,66 -6,23 -39,52 -230,53

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 -0,32 -4,52 -20,88

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.954 2,41 8,07 61,85

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.282 2,42 8,06 58,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.270 -0,21 0,60 17,11

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,91 -0,63 2,16 4,61

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.135 -1,19 -0,11 11,13

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.119 -0,56 -1,07 3,19

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,36 -0,01 -0,11 0,26

Euro - US$/€ (**) 1,06 0,3 -0,2 -2,3

Iene - ¥/US$ (**) 114,72 -0,6 -0,3 -2,5

Libra - US$/£ (**) 1,22 -0,4 -4,1 -15,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,78 -0,4 7,7 21,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,89 -0,6 -0,2 4,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,97 2,7 1,6 32,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 56,01 1,7 0,6 81,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.200 0,3 3,1 10,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.032 2,9 0,1 15,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358 0,3 1,1 0,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 0,1 -0,4 -0,8

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 / 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:     Alexandre Stiubiener Himmestein/ Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho/ 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


