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Inflação

Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Vendas no varejo (jun) 0,1% (m/m)

09:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (jun) 0,3% (m/m)

09:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (jul) 5,0

10:15 EUA: Produção industrial (jun) 0,2% (m/m)

10:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (jun)

11:00 EUA: Indicadores de estoques (mai) 0,1% (m/m)

11:00 EUA: Índice de confiança da Universidade de 
Michigan (jul) - preliminar 93,5 

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (jul)

Aceleração do PIB chinês no segundo trimestre foi garantida pela forte expansão do crédito
Após expressiva desaceleração no começo do ano, a economia chinesa encerrou o segundo trimestre 
mais aquecida, refletindo a notável expansão do crédito no primeiro trimestre. Assim, o PIB acelerou 
de um crescimento anualizado de 4,9% para outro de 7,4%, considerando as variações na margem, na 
passagem do primeiro para o segundo trimestre. Na comparação interanual, o crescimento seguiu em 
6,7% no período, surpreendendo de forma positiva as expectativas que apontavam para uma alta de 
6,6%. Entre os principais indicadores destacamos: (i) a produção industrial, que mostrou expansão de 
6,2% em junho, superando o esperado (5,9%) e o registrado em maio (6,0%); (ii) as vendas nominais no 
varejo, com crescimento interanual de 10,6%, também acima das expectativas (9,9%) e do observado 
no mês anterior (10,0%); (iii) os investimentos em ativos fixos, que acumularam avanço de 9,0% até 
junho, frustrando o consenso do mercado que indicava crescimento de 9,4%, após elevação de 9,6% 
até maio; (iv) os investimentos no setor imobiliário, em desaceleração, passando de uma alta de 7,0% 
em maio para outra de 6,1% em junho, considerando a variação acumulada no ano; (v) as concessões 
totais de crédito, que somaram RMB 1,630 trilhão no mês passado, o que representa forte salto ante 
o emprestado em maio (RMB 659,9 bilhões), ficando também bem acima do esperado pelo mercado 
(RMB 1,100 trilhão); e (vi) levando em conta apenas os empréstimos concedidos pelo sistema bancário, 
temos um montante de RMB 1,380 trilhão em junho, após RMB 985,5 bilhões emprestados em maio 
ante expectativa de RMB 1,000 trilhão. Em relação a esses dados, cabem dois comentários importantes: 
a recuperação observada nos últimos meses foi garantida pela disposição do governo em acelerar as 
concessões de crédito, a despeito da elevada alavancagem existente hoje no sistema, e o setor imobiliário 
começa a dar sinais de perda de dinamismo. Assim, para a segunda metade do ano, deveremos observar 
alguma moderação no ritmo de crescimento do PIB, ainda compatível com uma expansão próxima da 
meta de 6,5%. Mas essa tendência será controlada pela política monetária/creditícia, com importante 
tranquilidade vinda da interrupção da saída de capitais do país – o que difere bastante em relação ao 
que registrado no segundo semestre do ano passado. 

FGV: desaceleração do IGP-10 em julho se deu de forma generalizada dentre seus componentes
O IGP-10 avançou 1,06% em julho, ficando abaixo da expectativa do mercado de alta de 1,18%, de acordo 
com os dados divulgados há pouco pela FGV. A desaceleração em relação ao mês passado, quando o 
indicador subiu 1,42%, se deu de forma generalizada dentre seus componentes. O IPA agropecuário, por 
exemplo, saiu de uma variação positiva de 4,91% em junho para outra de 3,32%. No mesmo sentido, o 
IPA industrial avançou 0,37%, abaixo da ata de 0,70% observada anteriormente. O IPC também registrou 
desaceleração importante, ao oscilar de 0,49% para 0,27% no período, diante das menores elevações 
de preços em seis de seus oito itens. Apenas o INCC acelerou na passagem de junho para este mês, 
ao mostrar expansão de 1,76%, bastante acima da elevação de 0,49% do mês passado, refletindo os 
reajustes de salários no setor de construção civil. Assim, o índice acumula alta de 12,18% nos últimos 
doze meses. Para as próximas leituras, esperamos continuidade do movimento de descompressão dos 
IGPs, diante da desaceleração da alta dos preços de produtos agrícolas. 



2DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al
Internacional

Tendências de mercado

Área do Euro: inflação ao consumidor saiu do campo deflacionário em junho
O índice de inflação ao consumidor subiu 0,1% na passagem de maio para junho, conforme reportado hoje pela 
Eurostat. O resultado confirmou o apresentado pela leitura preliminar e sucedeu deflações de 0,2% e 0,1% em 
abril e maio, respectivamente. Setorialmente, contribuiu para a alta do indicador no período o menor declínio dos 
preços de energia, que saíram de um recuo de 8,1% no mês anterior para outro de 6,4%. Com isso, o núcleo, 
que exclui os itens de alimentação, bebidas e cigarro e energia, avançou 0,9% no mês passado, ante alta de 
0,8% em maio. Dentre os países, destaque para a elevação de 0,7% observada em Portugal, enquanto,  na 
Espanha, houve deflação de 0,9%. Por fim, na Alemanha, os preços apresentaram avanço ligeiramente maior 
que a média do bloco, ao subir 0,2% no período. Apesar do avanço do índice no mês passado, o crescimento 
moderado da atividade, juntamente com a menor pressão de preços advinda do exterior, deve levar à continuidade 
da inflação da região em baixos patamares.

Os mercados internacionais apresentam movimentos distintos nesta sexta-feira. No continente asiático, os 
dados de atividade da economia chinesa, superando o esperado, juntamente com a expectativa de adoção de 
estímulos fiscais adicionais no Japão, levaram as bolsas a encerrar o último pregão da semana em alta. Merece 
destaque o desempenho positivo das ações japonesas, que apresentaram o maior ganho semanal desde 2009. 
Em contrapartida, os mercados europeus operam em queda, refletindo as preocupações decorrentes do atentado 
ocorrido ontem na França. Já os índices futuros norte-americanos são cotados próximos à estabilidade, em dia 
com muitas divulgações de indicadores nos EUA. 

Os preços do petróleo revertem parte da elevação da véspera nesta manhã, refletindo preocupações relacionadas 
à menor demanda no curto prazo, ainda que se espere aumento do consumo na China. No sentido oposto, as 
principais commodities agrícolas e as metálicas industriais são cotadas no campo positivo, diante da surpresa 
positiva com os dados chineses. Nesse contexto, o dólar perde força ante a maioria das moedas neste momento, 
principalmente em relação a divisas de países emergentes como Rússia e África do Sul. Já o iene e o dólar 
neozelandês depreciam ante a moeda norte-americana. No Brasil, além da influência vinda do ambiente externo, 
os principais ativos deverão reagir ao resultado do IGP-10 de julho, em dia de fraca agenda de indicadores 
locais. Além disso, o enfraquecimento do dólar tende a apreciar o real, embora os novos leilões de swap reverso 
realizados pelo Banco Central possam limitar tal movimento. 
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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 / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas / Christian Frederico M. Moraes
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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).

Indicadores do Mercado

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

14/07/16 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) (*) 13,12 -0,03 -0,05 -0,84

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -0,38 -3,04 -3,52 -2,26

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,86 0,00 0,12 0,33

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,67 -0,01 -0,02 -0,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.923,13 1,21 17,95 249,04

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.994,31 -7,26 82,44 340,39

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 293,51 -0,45 -61,14 40,81

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 -0,32 -6,56 3,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 55.481 1,62 14,04 4,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 22.981 1,59 14,26 3,70

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.164 0,53 4,26 2,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,59 0,93 5,24 -15,39

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.386 0,95 3,32 -19,62

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.054 -0,22 7,45 -22,18

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,54 0,06 -0,08 -0,87

Euro - US$/€ (**) 1,11 0,3 -0,8 1,0

Iene - ¥/US$ (**) 105,35 0,8 -0,7 -14,6

Libra - US$/£ (**) 1,33 1,5 -5,5 -14,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,36 -0,1 -3,0 17,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 -0,1 1,3 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 190,10 1,5 -2,1 -29,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,37 2,4 -4,9 -19,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.332 -0,8 3,6 15,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.112 -1,5 -5,0 7,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362 -1,0 -17,0 -14,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 -0,2 -1,1 9,8


