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Agenda do dia

Setor Externo

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

11:30 EUA: Índice Empire Manufacturing de atividade (jan) 7,3 

Surpresa baixista com o resultado do IGP-10 de janeiro refletiu deflação maior que a esperada 
do IPA agropecuário
O IGP-10 registrou alta de 0,88% em janeiro, abaixo da nossa projeção e da mediana das expectativas do 
mercado, de elevações de 0,93% e de 0,94%, respectivamente, conforme divulgado há pouco pela FGV. 
A aceleração em relação ao mês anterior, quando o indicador apresentou alta de 0,20%, foi impulsionada 
pela maior pressão do IPA industrial, que oscilou de uma expansão de 0,91% para outra de 2,10%. Já 
o IPA agropecuário seguiu no campo deflacionário, ao mostrar praticamente o mesmo ritmo de queda 
do mês anterior, de 1,50%. O IPC, por sua vez, passou de 0,09% para 0,54% no período, diante de 
maiores variações em seus oito grupos. Por fim, o INCC apresentou expansão próxima a observada 
em dezembro, de 0,30%. Em relação ao nosso número, a surpresa baixista com o IGP-10 refletiu a 
deflação maior que a esperada do IPA agropecuário. Para as próximas leituras, esperamos que o IGP 
apresente alta em torno de 0,85%, com a permanência do IPA agropecuário no campo deflacionário e 
com alguma desaceleração do IPA industrial. 

Balança comercial registrou saldo positivo de US$ 120 milhões na segunda semana de janeiro
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 120 milhões na segunda semana 
do ano, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo de US$ 56 bilhões em termos anualizados, 
levando em conta os ajustes semanais. Entre os dias 9 e 13 de janeiro, as exportações somaram US$ 
2,919 bilhões e foram superiores às importações, que atingiram US$ 2,799 bilhões. A comparação 
com as médias diárias do mesmo período do ano passado aponta para crescimento de 5,7% das 
exportações e de 8,5% das importações. A expansão dos embarques foi explicada pelo aumento das 
vendas de semimanufaturados (25,1%) e de básicos (3,2%), ao mesmo tempo em que houve queda nas 
vendas de manufaturados (-0,2%). Em relação às compras externas, verificou-se aumento dos gastos 
principalmente com adubos e fertilizantes (126,3%) e combustíveis e lubrificantes (54,5%). Na margem, 
as importações apresentaram alta de 3,6%, enquanto as exportações desaceleraram, mas ainda assim 
cresceram 10,0%. Dessa forma, o saldo da balança comercial acumula superávit de US$ 341 milhões 
no mês e coloca um viés de alta para nossa estimativa mensal de US$ 1,500 bilhão.

Área do Euro: alta do índice ZEW em janeiro sugere continuidade do crescimento da economia 
da Área do Euro no primeiro trimestre deste ano
O índice ZEW da Área do Euro subiu 5,1 pontos na passagem de dezembro para janeiro, ao alcançar 23,2 
pontos, segundo os dados divulgados há pouco. O índice que mensura as condições correntes também 
apresentou elevação, de 7,9 pontos no período. No caso específico da Alemanha, o indicador alcançou 
16,6 pontos neste mês, o equivalente a uma alta de 2,8 pontos ante dezembro. No mesmo sentido, o 
índice de situação atual subiu de 63,5 para 77,3 pontos. Esse resultado aponta para a continuidade do 
crescimento da economia do bloco entre o quarto trimestre de 2016 e o primeiro trimestre deste ano. 
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Tendências de mercado

FMI manteve suas expectativas inalteradas para o crescimento do PIB global neste e no próximo ano
O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve suas expectativas inalteradas para o crescimento do PIB global 
deste e do próximo ano, conforme divulgado ontem. Assim, para 2017 e 2018, são esperadas altas de 3,4% e 
de 3,6%, respectivamente. Apesar das projeções para a atividade agregada terem permanecido constantes, 
houve revisão altista para o PIB das economias desenvolvidas, de 1,8% para 1,9% para este ano e de 1,8% 
para 2,0% para o próximo ano. O movimento foi explicado principalmente pela expectativa de maior crescimento 
do PIB do Reino Unido em 2017, em função do desempenho mais favorável da economia local em 2016. Além 
disso, espera-se maior expansão do PIB dos Estados Unidos em 2018, diante da possibilidade de concessão 
de estímulos fiscais do novo governo. Em contrapartida, as economias emergentes tiveram sua projeção de 
2017 levemente revista para baixo, de 4,6% para 4,5%, enquanto a expectativa de elevação desse indicador 
em 2018 foi mantida em 4,8%. Merecem destaque as alterações de 0,3 p.p. para cima do PIB chinês deste 
ano, para 6,5%, refletindo a perspectiva de continuidade das políticas econômicas impulsionando a atividade, 
e a revisão para baixo de 0,6 p.p. do PIB mexicano também para 2017, para uma expansão de 1,7%, diante 
das incertezas em torno da política norte-americana. Especificamente em relação ao Brasil, o desempenho 
aquém do esperado da economia no segundo semestre do ano passado levou o FMI a revisar sua projeção 
de crescimento em 2017 de uma alta de 0,5% para elevação de 0,2% em 2017, mantendo sua estimativa para 
2018 inalterada em 1,5%. 

Os mercados acionários mais relevantes operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas 
encerraram o dia em alta, com exceção de Tóquio. Os principais mercados europeus registram perdas nesta 
manhã, e os índices futuros norte-americanos também operam em baixa. No mercado de divisas, o dólar perde 
valor ante as principais moedas, após Donald Trump afirmar que a moeda norte-americana está muito valorizada. 
Já a libra se valoriza, revertendo em parte a depreciação de ontem, à espera do discurso da primeira ministra 
Theresa May sobre o Brexit. 

Os preços do petróleo operam em alta, com afirmação do Ministro da Energia da Arábia Saudita de que os 
cortes na produção e a maior demanda devem levar o mercado ao equilíbrio no final do primeiro semestre. As 
commodities agrícolas são negociadas no campo positivo, com exceção do café. O destaque é a soja, cujos 
preços sobem 1,9%, refletindo a preocupação com o impacto das chuvas na produção argentina. Os metais 
industriais, por sua vez, operam em baixa, em função da expectativa de menor demanda chinesa. O níquel cai 
após a Indonésia retirar restrições às exportações do minério.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com queda da bolsa e valorização do Real. O Banco 
Central anunciou ontem que iniciará a rolagem dos contratos de swap cambial que vencem no final do mês. O 
mercado de juros deve reagir à ata da reunião do Copom, referente à decisão da semana passada de um corte 
da taxa de juros maior que o esperado.
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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).
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Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer

Indicadores do Mercado

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

16/01/17 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) (*) 11,00 0,00 -0,73 -4,60

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,22 0,04 -0,24 -2,23

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,03 -0,04 -0,70 -5,29

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,48 -0,05 -0,88 -6,16

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.996,90 1,74 30,33 204,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.249,02 45,49 234,15 836,24

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 252,44 -3,20 -42,43 -233,80

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 0,74 -4,32 -19,95

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.831 0,28 9,32 65,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.249 0,27 9,17 62,16

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.275 0,00 0,73 20,97

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,40 -0,83 0,81 9,04

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.095 -1,00 -1,58 11,36

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.103 -0,30 -0,63 6,98

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,40 0,00 -0,20 0,36

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,4 1,4 -2,9

Iene - ¥/US$ (**) 114,20 -0,3 -3,2 -2,4

Libra - US$/£ (**) 1,20 -1,1 -3,6 -15,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,74 1,2 6,3 19,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 -0,9 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 194,54 0,0 3,1 34,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,86 0,7 1,2 93,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.196 0,0 5,4 9,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.043 0,0 0,6 18,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 359 0,0 0,6 -1,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 0,2 -0,5 -1,1


