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Inflação

Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (jun) 0,3% (m/m)         
1,9% (a/a)

Projetamos alta de 0,3% das vendas, excluindo 
veículos e material de construção, na passagem de 
maio para junho.

09:30 EUA: Vendas no varejo (jul) 0,4% (m/m)

09:30 EUA: Índice de preços de produtos importados (jul) 0,1% (m/m)

09:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (ago) 10,0 

11:00 EUA: Confiança do construtor (ago) 64,0

11:00 EUA: Indicadores de estoques (jun) 0,4% (m/m)

17:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (jun)

Balança comercial permaneceu positiva na segunda semana de agosto, ao registrar superávit 
de US$ 873 milhões no período
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 873 milhões na segunda semana deste mês, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Esse resultado é equivalente a um superávit de US$ 26,6 bilhões em temos anualizados, levando em 
conta os ajustes sazonais. Entre os dias 7 e 11 de agosto, as exportações somaram US$ 3,9 bilhões, 
superando as importações, que alcançaram US$ 3,0 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias 
diárias do mesmo período do ano passado, verificou-se um aumento de 4,4% dos embarques e de 
13,7% das compras externas. O crescimento das exportações foi explicado pelo aumento das vendas 
de básicos e semimanufaturados, de 8,6% e 7,1%, nessa ordem. Ao mesmo tempo, houve queda nas 
vendas de manufaturados, de 0,3%. Em relação às importações, cresceram os gastos principalmente 
com adubos e fertilizantes (63,4%) e siderúrgicos (59,9%). Na margem, destacamos o baixo nível dos 
embarques de petróleo e o crescimento de 16,0% das compras externas ex-petróleo. Assim, o saldo da 
balança comercial acumulou superávit de US$ 1,2 bilhão em agosto e de US$ 43,7 bilhões no ano e, 
para o fechado de 2017, projetamos saldo positivo de US$ 64,4 bilhões.

FipeZap: reajuste dos aluguéis continuou abaixo da inflação em julho
O preço dos aluguéis registrou queda de 0,2% entre junho e julho, segundo pesquisa realizada em 15 
cidades brasileiras pela Fipe em parceria com a ZapImóveis. O resultado do mês passado foi puxado 
pelos municípios de Rio de Janeiro (-1,2%), Goiânia (-1,2%) e Campinas (-0,5%). Em sentido contrário, 
houve alta dos preços de aluguel no mesmo período em Florianópolis (+0,8%), Recife (+0,6%) e no 
Distrito Federal (+0,5%). Com isso, o preço médio do aluguel nos 15 municípios pesquisados acumula 
alta de 0,3% nos primeiros sete meses do ano. A alta no acumulado do ano permaneceu abaixo da 
inflação ao consumidor, que totalizou 1,4% no mesmo período, segundo o IBGE. Por fim, importante 
ressaltar que o retorno médio anualizado do aluguel manteve-se em 4,3% do valor do imóvel em julho.

Reino Unido: Surpresa baixista com a inflação em julho reforça nossa expectativa de que os 
juros permanecerão estáveis
O índice de preços ao consumidor do Reino Unido subiu 2,6% em julho na comparação interanual, de 
acordo com os dados divulgados hoje pelo ONS. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado 
de uma alta de 2,7% e em linha com o registrado em junho. Os indicadores de núcleos também ficaram 
estáveis em 2,4%. A inflação menor que o esperado em julho refletiu principalmente a queda de 1,3% 
dos preços dos combustíveis na passagem de junho para julho. Acreditamos que o comportamento da 
inflação no curto prazo, somado à atividade econômica ainda fraca, deve motivar o Banco da Inglaterra 
a manter os juros estáveis nas próximas reuniões. Vale lembrar que apesar de na última reunião de 
política monetária a decisão ter sido pela manutenção dos juros, dois membros do comitê defenderam 
uma elevação da taxa devido à preocupação com o nível de inflação.
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Tendências de mercado

Alemanha: PIB desacelerou na passagem do primeiro para o segundo trimestre
O PIB da Alemanha cresceu 0,6% na passagem do primeiro para o segundo trimestre, de acordo com os dados 
preliminares divulgados hoje pelo escritório de estatísticas do país (Destatis). O resultado, que ficou abaixo da 
mediana das expectativas do mercado de um crescimento de 0,7%, mostrou uma desaceleração em relação 
ao crescimento do primeiro trimestre que foi revisto para cima, de 0,6% para 0,7%. Apesar da desaceleração 
marginal, o ritmo de crescimento ainda é robusto. Vale destacar que as aberturas pela ótica da oferta e demanda 
somente serão conhecidas junto com a divulgação dos dados finais previstos para o final do mês. No entanto, o 
comunicado do Destatis afirma que o crescimento foi impulsionado pela demanda doméstica, com crescimento 
no consumo e nos investimentos, enquanto as exportações líquidas contribuíram negativamente para a expansão 
do PIB. Esse ritmo de crescimento ficou em linha com o crescimento de 0,6% da Área do Euro no período. 
Esperamos uma desaceleração da economia do bloco ao longo desse segundo semestre, consistente com 
nossa projeção de 2,1% para o crescimento em 2017.

Os mercados acionários operam em alta nesta terça-feira, ainda respondendo à redução das tensões geopolíticas. 
As bolsas asiáticas encerraram o pregão no campo positivo, com exceção de Hong Kong, cujo índice recuou 
0,3%. As bolsas europeias operam em alta, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos sinalizam que suas 
bolsas também devem avançar ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar segue apreciando ante as moedas 
dos países desenvolvidos, à espera da divulgação de diversos indicadores de atividade dos Estados Unidos. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo seguem em queda, com o aumento da oferta do produto 
pelo Irã, conforme divulgado ontem. As principais commodities agrícolas são negociadas em queda, enquanto 
os preços dos metais industriais avançam.

Na agenda doméstica, o destaque será a divulgação da Pesquisa Mensal do Comércio, para o qual projetamos 
uma alta de alta de 0,3% na passagem de maio para junho. Com isso, o indicador deve terminar o segundo 
trimestre com alta acumulada de 0,2%, consolidando-se como um dos principais vetores positivos para o PIB 
no período.
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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

14/08/17 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) (*) 7,92 -0,02 -0,52 -5,20

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,38 0,00 0,05 0,06

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,16 -0,01 -0,52 -4,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,06 0,00 -0,54 -4,03

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.188,53 -90,36 3,73 224,69

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.343,85 -92,57 55,00 245,02

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 203,66 -3,92 -23,96 -54,00

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,19 -0,15 0,30 -0,12

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 68.285 1,37 4,35 17,13

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 28.347 1,33 4,19 17,15

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.466 1,00 0,27 12,90

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253,05 1,05 -2,36 8,89

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.537 -0,98 -2,89 15,47

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.237 0,90 0,46 6,12

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,22 0,03 -0,11 0,71

Euro - US$/€ (**) 1,18 -0,3 2,7 5,5

Iene - ¥/US$ (**) 109,62 0,4 -2,6 8,2

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,3 -1,0 0,3

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,77 -0,3 1,2 -2,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,2 -1,4 0,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 177,51 -2,1 1,2 -5,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,73 -2,6 3,7 8,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.284 -0,3 4,6 -3,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 926 -1,1 -6,1 -7,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363 0,6 -0,7 12,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 135 0,9 8,9 -10,4
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