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Agenda do dia

Setor Externo

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:00 Fiesp/Ciesp: Emprego industrial (fev)

09:30 EUA: Construção de novas residências (fev) 1,2% (m/m)

09:30 EUA: Licenças para novas construções (fev) -2,6% (m/m)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 245 mil

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (mar) 30,0

Fed elevou a taxa de juros norte-americana, sinalizando que a normalização da política 
monetária será bastante gradual à frente
Conforme o esperado por nós e pelos analistas de mercado, o Fed (banco central dos EUA) elevou a 
taxa de juros norte-americana em 0,25 p.p., levando-a ao intervalo de 0,75% a 1,00%, em reunião de 
política monetária realizada ontem. No comunicado, o Fed reconheceu que a inflação tem acelerado 
nos últimos trimestres, para variações próximas à meta de 2,0%. Entretanto, o núcleo da inflação, que 
exclui os preços de energia e alimentação, mostrou pouca alteração e permaneceu abaixo da meta 
estipulada. Nesse sentido, a inflação deve ser consistentemente acima da meta para requerer revisão 
de risco simétrico, o que demanda tempo. Além disso, a atividade econômica continua crescendo em 
ritmo moderado, e o mercado de trabalho seguiu se fortalecendo.  Ademais, o documento reafirmou 
que a velocidade de normalização da política monetária irá depender do desempenho da economia. 
As projeções de PIB, inflação e taxa de juros do comitê permaneceram praticamente inalteradas, com 
ligeiras mudanças apenas em 2019 e no longo prazo. Quanto à possibilidade de estímulos fiscais e da 
elevação das tarifas de importação dos EUA, a presidente do Fed, Janet Yellen, afirmou que a autoridade 
monetária aguardará a materialização de tais impactos sobre a atividade e sobre os preços. Diante da 
expectativa de continuidade do ritmo mais gradual de normalização da política monetária, mantemos 
nossa projeção de mais duas elevações dos juros norte-americanos neste ano.

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 2,171 bilhões na segunda semana de 
março, impulsionado pela conta comercial
O fluxo cambial apresentou superávit de US$ 2,171 bilhões na semana compreendida entre os dias 6 e 
10 de março, conforme resultado divulgado ontem pelo Banco Central. As contas financeira e comercial 
caminharam no mesmo sentido, sendo esta última a principal responsável pelo saldo positivo da semana, 
ao fechar com superávit de US$ 2,098 bilhões. Para tanto, foram contratados US$ 4,196 bilhões para 
exportações e US$ 2,098 bilhões para importações. A conta financeira, por sua vez, registrou saldo 
positivo de US$ 72,0 milhões, decorrente de compras de US$ 8,829 bilhões e vendas de US$ 8,757 
bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula superávit de US$ 3,558 bilhões em março e 
superávit de US$ 2,650 bilhões no ano.

Área do Euro: em linha com a leitura preliminar, aceleração da inflação ao consumidor em 
fevereiro foi explicada por maior pressão dos preços de alimentação e energia
Em linha com o resultado preliminar, o índice de preços ao consumidor da Área do Euro acelerou de 
uma variação interanual de 1,8% para outra de 2,0% na passagem de janeiro para fevereiro, de acordo 
com os dados finais divulgados hoje pela Eurostat. O movimento foi explicado pelas maiores pressões 
dos preços de alimentação, que subiram 2,5% no mês passado, também na comparação interanual, 
ante elevação de 1,8% observada anteriormente. No mesmo sentido, os preços de energia oscilaram 
de uma expansão de 8,1% para outra de 9,3%, refletindo o avanço dos preços de commodities em 
relação ao mesmo período do ano passado. Já o núcleo, que exclui os itens de alimentação e energia, 
manteve o mesmo ritmo de alta dos dois meses anteriores, ao subir 0,9%. Acreditamos que o crescimento 
econômico do bloco pressionará de forma bastante gradual o núcleo da inflação ao consumidor à frente.
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Tendências de mercado

Os mercados operam com tendência de alta nesta quinta-feira, após o Fed sinalizar que o ajuste das taxas de 
juros norte-americanas deve ser gradual. Conforme o esperado, a instituição decidiu elevar a taxa de juros em 
0.25p.p. O comunicado da decisão e a evolução das projeções dos membros do FOMC reduziram a preocupação 
do mercado com a possibilidade de uma alta mais rápida das taxas de juros nos Estados Unidos. Com isso, os 
mercados acionários asiáticos fecharam o pregão com ganhos, com destaque para a alta de 2,1% em Hong 
Kong. Na Europa, as principais bolsas operam no campo positivo nesta manhã, enquanto os índices futuros 
indicam que as bolsas norte-americanas devem seguir a mesma tendência de valorização.  O dólar aprecia 
ante as principais moedas dos países desenvolvidos, ao passo que as moedas dos países emergentes têm 
tendência de valorização.
 
Esse cenário também impulsiona as cotações das commodities agrícolas e das metálicas industriais, que 
operam em alta. Os preços do petróleo, por sua vez, continuam subindo, após os dados oficiais confirmarem 
uma redução dos estoques norte-americanos na última semana.
 
No Brasil, em dia sem divulgação de indicadores domésticos relevantes, o mercado tende a seguir o movimento 
externo, com a valorização do Real. Vale destacar que ontem o Banco Central anunciou a retomada dos leilões 
de rolagem dos swaps cambiais que vencem em abril. Por fim, o mercado de juros futuros deve continuar a 
refletir a decisão do Fed e permanecer atento ao cenário político.

Indicadores do Mercado

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

15/03/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 -0,75 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,80 -0,05 -0,69 -4,06

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,19 0,00 0,06 -1,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,98 -0,08 -0,64 -3,85

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,49 -0,11 -0,57 -4,77

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.036,14 0,97 20,29 119,88

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.388,08 37,39 73,27 849,17

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 233,53 0,18 16,42 -157,95

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,10 -2,06 1,51 -17,60

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 66.235 2,37 -2,56 40,54

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.298 2,24 -2,32 39,67

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.385 0,84 1,53 18,32

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 250,77 0,35 0,80 9,05

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.577 -0,16 0,72 14,37

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.242 0,08 0,90 13,18

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,49 -0,11 0,00 0,52

Euro - US$/€ (**) 1,07 1,2 1,3 -3,4

Iene - ¥/US$ (**) 113,38 -1,2 -0,7 0,2

Libra - US$/£ (**) 1,23 1,1 -1,4 -13,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,22 -2,3 -5,2 7,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,91 0,0 0,6 6,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,80 1,7 -9,5 12,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,81 1,7 -7,1 33,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.201 -0,2 -2,5 -2,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 998 1,1 -6,0 11,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 364 2,8 -4,0 -1,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 144 0,5 0,4 -7,5
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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).

Equipe Técnica
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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


