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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

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

11:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (dez) 0,3% (m/m)

12:15 EUA: Produção industrial (dez) 0,7% (m/m)

12:15 EUA: Utilização da capacidade instalada (dez) 75,5 %

13:00 EUA: Confiança do construtor (jan) 69,0 

19:00 EUA: Fluxo de capitais estrangeiros (nov)

- EUA: Discurso de J. Yellen (Fed)

Ata do Copom sinaliza ritmo de corte de 0,75 p.p. da taxa Selic na próxima reunião 
A ata da reunião de política monetária do Banco Central (BC), divulgada ontem, reforça nossa expectativa 
de novo corte de 0,75 p.p. da taxa Selic na reunião de fevereiro. A ata teve, em nossa visão, tom 
semelhante ao do comunicado divulgado na semana passada: o BC fez uma reavaliação do desempenho 
recente da atividade econômica (para nível inferior ao esperado anteriormente), e destacou as surpresas 
baixistas com a inflação no curto prazo, bem como a ancoragem das expectativas. Estes foram os 
elementos decisivos para a intensificação do ritmo de cortes para 0,75 p.p., ante redução de 0,50 p.p. 
esperada anteriormente. Como mencionado, a inflação no curto prazo se manteve mais favorável que 
o esperado, com sinais contundentes de que o processo desinflacionário atingiu também componentes 
mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. A atualização dos cenários para a inflação 
também reforçou a convergência do IPCA para a meta de 4,5% neste ano, com as projeções nos dois 
cenários abaixo da meta estabelecida pelo BC. Quanto às perspectivas em relação ao setor externo, o 
possível fim do interregno benigno para as economias emergentes traz incertezas, mas seus impactos 
têm sido limitados até aqui. Em nossa avaliação, a ata fortalece nossa expectativa de redução de 
0,75 p.p. na próxima reunião, mantido o atual cenário. Continuamos acreditando em um ciclo longo de 
afrouxamento, que levará a Selic para o patamar de 9,50% no final de 2017, em resposta às pressões 
inflacionárias decrescentes em um ambiente de elevada ociosidade da economia. 

Indicadores coincidentes da indústria sinalizam para direções opostas em dezembro
A produção nacional de aço bruto somou aproximadamente 2,1 milhões de toneladas em dezembro, 
conforme informado ontem pelo Instituto Aço Brasil (IABr). O resultado é equivalente a um recuo de 
8,0% na margem, de acordo com os dados dessazonalizados pelo Depec-Bradesco, completando quatro 
meses consecutivos de queda nessa base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2015 houve 
variação negativa de 12,7%, acumulando queda de 9,3% em 2016. Já as vendas de cimento registraram 
alta de 2,5% em dezembro ante o mês anterior, na série livre de efeitos sazonais. O resultado não foi 
suficiente para reverter a retração acumulada de 11,7% das vendas em 2016. A despeito do desempenho 
negativo do setor de aço bruto, esperamos crescimento da produção industrial em dezembro, como 
indicado por outros indicadores coincidentes já anunciados.
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Tendências de mercado

Reino Unido: em discurso, Primeira Ministra do Reino Unido delineou os princípios da negociação do 
Brexit
A Primeira Ministra do Reino Unido, Theresa May, proferiu ontem discurso delineando os princípios pelos quais 
o governo britânico negociará a saída da União Europeia. O princípio central da posição britânica é ter soberania 
plena sobre as leis, e em especial, sobre a imigração. May afirmou que o Reino Unido tem interesse em manter 
um tratado de livre comércio com a União Europeia, com acesso reciproco ao mercado de cada país, mas que 
seu país não está interessado em ser um membro associado ou ter qualquer outro status que sujeite o Reino 
Unido às leis europeias. Além disso, o Reino Unido deseja ter liberdade para negociar tratados de livre comércio 
com outros países. No discurso, a primeira-ministra também confirmou pela primeira vez que um eventual acordo 
será submetido ao Parlamento antes de ser implementado, o que foi interpretado por alguns como sinal de que 
o divórcio entre Reino Unido e União Europeia ainda não é totalmente irreversível. Finalmente, Theresa May 
afirmou que seu país continuará sendo amigo e aliado da Europa, e que deseja que a União Europeia tenha 
sucesso. O discurso foi bem recebido pelos investidores e por autoridades do continente, as quais comemoraram 
o fato do Reino Unido finalmente ter uma posição clara e construtiva sobre os seus objetivos. 

Área do Euro: aceleração do índice de preços ao consumidor em dezembro foi impulsionada pelos 
preços de alimentação e fim da deflação de energia
O índice de preços ao consumidor da Área do Euro registrou alta interanual de 1,1% em dezembro, de acordo 
com leitura final divulgada a pouco pela Eurostat, em linha com o resultado apresentado na prévia. A aceleração 
em relação a novembro, quando o indicador subiu 0,6% na mesma métrica, foi puxada pela maior pressão dos 
preços de alimentos e bebidas, cuja elevação oscilou de 0,7% para 1,2% no período. Além disso, os preços de 
energia subiram 2,6%, após terem registrado deflação nos meses anteriores. Já o núcleo, que exclui tais itens, 
mostrou modesta aceleração, ao passar de uma alta de 0,8% para outra de 0,9%. Acreditamos na continuidade 
da maior elevação do índice de preços ao consumidor na Área do Euro, diante do fim da deflação de energia, 
que reflete, em grande medida, a elevação dos preços de petróleo no mercado internacional. 

Os mercados acionários mais relevantes operam com tendência de alta nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas 
encerraram o dia com ganhos, com destaque para a bolsa de Hong Kong, que subiu 1,1%. Os principais mercados 
europeus também registram ganhos nesta manhã, com exceção de Paris, enquanto os índices futuros indicam 
que as bolsas norte-americanas devem operar em alta ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar ganha 
valor ante as principais moedas, revertendo parcialmente o movimento observado ontem.

Os preços do petróleo operam em baixa, com a expectativa que o aumento da produção americana limite a 
ascensão dos preços. Hoje, serão divulgados os dados dos estoques norte-americanos desse produto e o 
relatório de produção da Opep. As commodities agrícolas são negociadas no campo negativo, com exceção do 
algodão. Os metais industriais operam sem tendência única. 

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com alta da bolsa e desvalorização do Real. O mercado 
de juros deve continuar refletindo a ata do Copom. Com relação à agenda, a CNI divulga hoje o índice de 
confiança do empresário industrial referente a janeiro.



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

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
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto 

Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena 
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

Indicadores do Mercado

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

17/01/17 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) (*) 10,99 -0,01 -0,74 -4,61

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,26 0,05 -0,19 -2,18

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,04 0,01 -0,69 -5,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,50 0,02 -0,86 -6,14

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.998,02 1,11 31,45 205,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.250,93 1,91 236,05 838,15

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 252,01 -0,42 -42,85 -234,22

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,21 -0,92 -5,20 -20,68

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.354 0,82 10,22 66,85

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.463 0,82 10,06 63,48

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.268 -0,30 0,43 20,61

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,07 -0,14 0,68 8,89

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.814 -1,48 -3,03 9,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.109 0,17 -0,45 7,16

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,33 -0,07 -0,27 0,29

Euro - US$/€ (**) 1,07 1,1 2,5 -1,9

Iene - ¥/US$ (**) 112,62 -1,4 -4,5 -3,7

Libra - US$/£ (**) 1,24 3,0 -0,7 -12,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,51 -1,1 5,2 17,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,85 -0,8 -1,7 3,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 195,14 0,6 3,7 35,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 55,47 -0,7 0,5 91,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.213 1,4 6,8 11,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.069 2,6 3,1 21,6

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 366 2,0 2,6 0,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 149 -0,2 -0,7 -1,3


