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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Sondagem Industrial (mai)

09:30 EUA: Construção de novas residências (mai) -1,0% (m/m)

09:30 EUA: Licenças para novas construções (mai) 1,8% (m/m)

Ata do Copom reforça expectativa de início de corte da taxa de juros em agosto
Em linha com o comunicado emitido após seu último encontro de política monetária, a ata da reunião do 
Banco Central, divulgada ontem, descartou a possibilidade de cortes da taxa Selic no curto prazo. No 
entanto, a expectativa de melhora da inflação acumulada em doze meses, bem como o reconhecimento 
explicitado pelo Copom de que o avanço recente dos preços de alimentos constitui um choque temporário 
reforçam nossa visão de que o comitê deverá iniciar um novo processo de redução da taxa Selic a partir 
de agosto. O Copom manteve sua projeção para os preços administrados neste ano em 6,8%. No cenário 
de referência, considerou um câmbio levemente mais depreciado em relação ao documento anterior (R$ 
3,60 ante R$ 3,55), fazendo com que sua estimativa para a inflação de 2016 se elevasse. A despeito 
disso, houve revisão para baixo da projeção para 2017, de “algo em torno do centro da meta” para 4,5%. 
Também chama atenção o destaque dado para o desempenho da política fiscal, visto que “(...) o cenário 
central para a inflação leva em conta a materialização das trajetórias recentemente anunciadas para 
as variáveis fiscais”, o que sugere que a ampliação do déficit fiscal esperada para 2016-2017 já estaria 
incorporada nas projeções de inflação do comitê.  Somam-se a esses fatores as constantes revisões 
baixistas das expectativas de inflação dos analistas de mercado, divulgadas semanalmente no relatório 
Focus, juntamente com uma taxa de câmbio apreciada e um hiato do produto bastante negativo. Com 
isso, esperamos que a taxa básica de juros termine este ano em 12,75%.

BC: IBC-Br apresentou estabilidade em abril
O IBC-Br, proxy mensal do PIB, apresentou estabilidade na margem em abril, descontada a sazonalidade, 
conforme informado ontem pelo Banco Central. O resultado ficou em linha com a nossa expectativa e 
surpreendeu negativamente o mercado, que esperava alta de 0,3%. Na comparação interanual, houve 
queda de 5,0%, fazendo com que o indicador acumule contração de 5,4% nos últimos doze meses. Dessa 
forma, o resultado reforça nossa expectativa de alguma estabilidade da atividade no trimestre corrente.

EUA: inflação ao consumidor desacelerou em maio
O índice de preços ao consumidor dos EUA avançou 0,2% em maio, conforme divulgado ontem. O 
resultado foi ligeiramente abaixo da mediana das projeções do mercado, de 0,3%. A desaceleração 
em relação ao mês anterior, no qual havia registrado alta de 0,4%, refletiu, principalmente, a menor 
elevação dos preços de energia, que saíram de uma expansão de 3,4% no mês anterior para outra de 
1,2% em maio, bem como a deflação de 0,2% dos alimentos (ante variação positiva de 0,2% em abril). 
Nos últimos doze meses, o indicador cheio cresceu 1,0%. Esses resultados sustentam a expectativa de 
que a inflação norte-americana convergirá para a meta de 2,0% apenas no médio prazo, a despeito do 
aumento do consumo das famílias sugerido pelas últimas informações da atividade varejista.
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Tendências de mercado

A interrupção das campanhas a favor da saída do Reino Unido da União Europeia impulsionam os mercados 
nesta sexta-feira, que reduzem parcialmente as perdas acumuladas na semana. Na Ásia, as bolsas encerraram 
o pregão com ligeira alta. O movimento é acompanhado pelas ações europeias, que registram elevações de 
cerca de 1,0% nesta manhã, à espera de discurso do presidente do BCE, Mario Draghi, na Alemanha. Em 
contrapartida, os índices futuros norte-americanos ampliam as quedas de ontem.

A menor aversão ao risco enfraquece o dólar em relação à maioria das moedas, com exceção do won sul-
coreano e da lira turca. Entre as commodities, os preços do petróleo registram o primeiro avanço em sete dias, 
no que são seguidos pelas cotações das principais agrícolas e das metálicas industriais. No Brasil, o mercado 
aguarda a divulgação dos dados de arrecadação da Receita Federal referentes a maio.

Indicadores do Mercado

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

16/06/16 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) (*) 13,23 0,03 0,05 -1,08

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,01 -0,14 0,60 0,86

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,78 0,03 0,18 -0,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,77 0,05 0,10 -0,64

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.905,41 -0,31 32,57 265,64

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.914,24 1,14 -64,71 184,64

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 354,59 -3,15 26,50 106,96

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,47 -0,23 -0,95 12,24

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.412 1,02 -4,62 -7,99

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.415 0,97 -4,36 -8,23

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.733 0,53 0,13 -0,96

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 216,72 -0,73 -3,93 -16,72

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.434 -3,05 -6,27 -23,81

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.873 -0,50 0,77 -41,22

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,58 0,01 -0,17 -0,73

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,3 -0,8 -0,2

Iene - ¥/US$ (**) 104,26 -1,7 -4,4 -15,5

Libra - US$/£ (**) 1,42 0,0 -1,4 -9,2

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,94 0,2 3,5 23,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,59 0,1 1,1 6,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,89 -2,8 4,3 -34,9

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,19 -3,6 -3,6 -25,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.296 0,8 1,7 9,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.135 -1,9 6,6 18,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 425 -0,9 7,9 20,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 158 0,3 1,6 7,9
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
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 

Equipe Técnica

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).


