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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA-15 (jan) 0,33% (m/m) Índice seguira apresentando alta inferior à sugerida 
pela sazonalidade do período. 

11:30 EUA: Construção de novas residências (dez) 10,1% (m/m)

11:30 EUA: Licenças para novas construções (dez) 0,7% (m/m)

11:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (jan) 14,8

- EUA: Discurso de J. Yellen (Fed)

Índice de confiança da indústria apresentou alta em janeiro, revertendo parcialmente a queda 
do quarto trimestre de 2016
O índice de confiança do empresário industrial (ICEI) atingiu 50,1 pontos em janeiro, de acordo com os 
dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em termos dessazonalizados, 
o resultado é equivalente a uma elevação de 5,8% em relação a dezembro, interrompendo sequência 
de três quedas consecutivas. O índice de expectativas também apresentou alta de 5,8% na margem, ao 
passo que o indicador que mensura a situação atual subiu 5,4%. É importante destacar que o avanço 
do ICEI reverteu apenas parcialmente o declínio acumulado no último trimestre do ano passado. Assim, 
o resultado fortalece nossa visão de retomada gradual da atividade econômica ao longo deste ano. 

FGV/Conference Board: indicador antecedente recuou em dezembro, com queda generalizada 
de seus componentes
O indicador antecedente composto da economia (IACE) recuou 1,7% entre novembro e dezembro, ao 
alcançar 101,2 pontos, conforme divulgado ontem pela FGV em parceria com o Conference Board. 
Dos seus oito componentes, apenas a taxa de juros SWAP 360 dias contribuiu positivamente com o 
resultado. Em contrapartida, o indicador coincidente composto da economia (ICCE) subiu 0,3%, na 
mesma métrica, ao atingir 97,8 pontos. Apesar de mostrarem movimentos opostos em dezembro, os 
dados estão alinhados com nossa expectativa de nova contração importante do PIB no quarto trimestre 
do ano passado ante os três meses anteriores.

ABRAINC: lançamento e vendas de imóveis apresentaram alta em novembro 
As vendas de imóveis somaram 10.100 unidades em novembro, o equivalente a um crescimento de 9,7% 
em relação ao mesmo mês de 2015, segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC). Já os lançamentos alcançaram 9.800 imóveis, resultado 
que aponta para aumento de 75,7% na comparação interanual. Como resultado os estoques ficaram 
em 120.703 unidades em novembro, crescendo 10,5% em relação ao mesmo período de 2015. Para 
os próximos meses, acreditamos que os lançamentos e as vendas permaneçam em baixos patamares, 
mas devam avançar de modo gradual.

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 5,141 bilhões na segunda semana de 
janeiro, refletindo principalmente o saldo positivo da conta financeira
O fluxo cambial registrou superávit de US$ 5,141 bilhões na segunda semana do ano compreendida 
ente os dias 9 e 13 de janeiro, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e 
financeira caminharam no mesmo sentido, sendo esta última a principal responsável pelo saldo positivo 
da semana, ao contabilizar superávit de US$ 5,087 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de 
US$ 13,149 bilhões e vendas de US$ 8,062 bilhões. A conta comercial, por sua vez, registrou entradas 
líquidas de US$ 54 milhões, resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 2,554 bilhões, 
acima dos US$ 2,500 bilhões contratados para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula 
superávit de US$ 4,087 bilhões em janeiro.
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Tendências de mercado

EUA: produção industrial norte-americana registrou elevação de 0,8%, enquanto a inflação ao 
consumidor mostrou alta de 0,3% em dezembro
A produção industrial norte-americana registrou elevação de 0,8% na passagem de novembro para dezembro, 
de acordo com os dados dessazonalizados e divulgados ontem pelo Federal Reserve (Fed). O resultado de 
dezembro, que devolveu a queda de 0,7% na margem observada no mês anterior, foi principalmente influenciado 
pelo desempenho positivo do setor de serviços e bens duráveis, com alta de 6,6% e 0,5%, respectivamente. A 
melhora na produção em dezembro também foi evidenciada pela utilização da capacidade instalada, que cresceu 
na margem ao passar de 74,9% para 75,5% entre novembro e dezembro.  Em relação ao índice de preços 
ao consumidor, houve aumento de 0,3% em dezembro, em linha com o esperado, segundo as informações 
reportadas ontem pelo Departamento do Trabalho dos EUA. Essa discreta aceleração em relação a novembro, 
quando havia mostrado alta de 0,2%, foi impulsionada principalmente pelo avanço de 1,5% dos preços de 
energia e de 1,9% das passagens aéreas. No acumulado em doze meses, o índice oscilou de uma expansão 
de 1,7% em novembro para outra de 2,1% em dezembro. Em suma, as informações divulgadas ontem reforçam 
nossa expectativa de que o Fed deve continuar com a normalização da política monetária em 2017, sendo que 
projetamos mais três altas na taxa de juros de 0,25 p.p. no segundo semestre deste ano.

EUA: avaliação do Fed de continuidade da expansão da economia norte-americana reforça 
expectativa de prosseguimento da normalização da política monetária
O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) reforçou sua avaliação de continuidade do crescimento da 
economia norte-americana, de acordo com o Livro Bege divulgado ontem. As vendas do varejo apresentaram 
alta generalizada nos últimos meses, apesar de certa frustração com o desempenho das vendas de Natal. 
O Fed reconheceu também melhora da atividade industrial, que anteriormente registrava estabilidade. Além 
disso, o fortalecimento do dólar não foi apontado como fator prejudicial à produção industrial. Em relação ao 
mercado de trabalho, não houve alteração da avaliação do Fed de novembro. A maioria das regiões sinalizou 
continuidade da expansão do emprego, com o avanço dos ganhos salariais se mantendo modesto, com algum 
grau de restrição. Também é importante destacar que a maioria dos empresários reportou que estão otimistas 
com o crescimento da atividade dos EUA em 2017. Por fim, a maioria dos distritos apontou para aumento da 
pressão de preços ante o último relatório divulgado, com a alta ainda se mostrando mais intensa nos preços dos 
insumos que nos bens finais. Dessa forma, o documento reforça nossa expectativa de aceleração da economia 
norte-americana neste ano, dando suporte para a continuidade da normalização da política monetária. 

O mercado opera com a expectativa de um processo mais rápido de normalização da política monetária dos 
Estados Unidos após a divulgação do Livro Bege e do discurso da presidente do Fed Janet Yellen. O Banco 
Central Europeu deve não deve anunciar mudanças nas taxas de juros ou no programa de compra de ativos 
na reunião de hoje.

As principais bolsas operam com tendência de baixa nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o dia 
com perdas, com exceção da bolsa de Tóquio, que subiu 0,9%. Os mercados europeus mais relevantes também 
registram perdas nesta manhã, à espera da reunião do BCE. Os índices futuros, por sua vez, indicam que as 
bolsas norte-americanas deverão operar em queda ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar perde valor 
ante as principais moedas, revertendo parcialmente o movimento observado ontem.

Os preços do petróleo operam em alta, à espera da divulgação do relatório mensal da IEA. As commodities 
agrícolas são negociadas sem tendência única, com queda nos preços dos grãos e valorização do café e do 
açúcar. Os metais industriais operam no campo negativo.

No Brasil, o mercado deve seguir a tendência externa, com queda da bolsa e valorização do Real. O mercado 
de juros deve refletir o resultado do IPCA-15 de janeiro, que será divulgado às 9h. Esperamos que o índice 
registre acelere em relação a dezembro, com alta de 0,33%, permanecendo abaixo da sazonalidade.
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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
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

18/01/17 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) (*) 10,98 -0,01 -0,76 -4,67

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,28 0,01 -0,18 -2,02

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 11,04 0,00 -0,69 -5,28

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 10,53 0,03 -0,83 -6,07

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.999,76 1,75 33,19 184,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.228,45 -22,47 213,58 816,01

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 250,32 -1,69 -44,54 -251,30

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,22 0,36 -4,86 -20,08

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.150 -0,32 9,87 69,09

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.367 -0,36 9,67 65,55

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.272 0,18 0,61 20,82

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 243,53 0,19 0,87 9,46

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 18.894 0,43 -2,61 11,43

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.113 0,14 -0,32 6,84

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,43 0,10 -0,16 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,06 -0,8 1,7 -2,4

Iene - ¥/US$ (**) 114,65 1,8 -2,8 -2,3

Libra - US$/£ (**) 1,23 -1,2 -1,9 -13,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 21,95 2,1 7,4 20,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,85 0,1 -1,6 4,1

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 193,36 -1,8 1,9 33,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,92 -2,8 -2,3 88,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.212 -0,1 6,8 11,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.075 0,5 3,7 22,3

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 365 -0,1 2,5 0,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 148 -0,4 -1,1 -1,7


