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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Índice de atividade CFNAI (abr)

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

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (mai) 3,5

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (abr) 0,4% (m/m)

Ata do FOMC não descartou retomada do aumento dos juros nos EUA já no mês que vem
A ata da última reunião do FOMC (comitê de política monetária norte-americano) não descartou a 
possibilidade de elevação da taxa de juros já em junho, conforme divulgado ontem pelo Federal Reserve 
(Fed). A autoridade monetária reconheceu a continuidade do avanço da atividade econômica em abril, 
principalmente do mercado de trabalho e do consumo das famílias. Em relação à inflação, o comitê 
destacou que a queda dos preços de energia ocorrida anteriormente seguiu impulsionando o índice de 
preços para baixo. Além disso, o Fed mostrou-se menos preocupado com os riscos advindos da economia 
global. Assim como na decisão anterior, apenas um membro votou a favor da alta da taxa de juros 
para 0,75%. Acreditamos que as condições para a subida da taxa de juros estarão mais claras apenas 
no segundo semestre, com a inflação se recuperando, alguma aceleração do PIB e manutenção dos 
ganhos no mercado de trabalho. Dessa forma, esperamos que o Fed retome o processo de normalização 
monetária em julho.

IABr: produção nacional de aço bruto manteve trajetória de retração em abril
A produção nacional de aço bruto somou 2,3 milhões de toneladas em abril, conforme divulgado ontem 
pelo Instituto Aço Brasil (IABr), o equivalente a um recuo de 5,7% na margem, de acordo com os dados 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. O resultado refletiu, majoritariamente, as quedas de 9,8% e 
8,5% da produção de aços planos e de ferro-gusa, nessa ordem. A produção de semiacabados também 
registrou queda, de 4,8%, revertendo parte da alta de 10,1% observada entre fevereiro e março. Em 
contrapartida, laminados longos apresentaram alta de 1,3% no mês passado, também descontada a 
sazonalidade. Na comparação interanual, a fabricação de aço bruto total caiu 20,6%. Para o restante do 
ano, esperamos continuidade do baixo patamar da produção de aço, diante da fraca demanda doméstica.

Abal: produção de alumínio primário avançou em abril
A produção brasileira de alumínio primário somou 64,8 mil toneladas em março, segundo os dados 
divulgados ontem pela Associação Brasileira de Alumínio (ABAL). O resultado representa um avanço 
de 5,2% na margem, de acordo com a série dessazonalizada pelo Depec-Bradesco, mais do que 
compensando o leve recuo de 0,2% registrado no mês anterior. Na comparação com mesmo período 
do ano passado, a fabricação de alumínio caiu 0,2%. Apesar da melhora no último mês, ainda prevemos 
manutenção da produção em baixo patamar, frente à demanda interna ainda fragilizada.

BC: fluxo cambial foi negativo na segunda semana de maio
A semana compreendida entre os dias 9 e 13 de maio registrou saídas líquidas de US$ 1,022 bilhão no 
movimento de câmbio brasileiro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco Central. A conta 
financeira foi a responsável pelo saldo negativo, ao apresentar déficit de US$ 2,829 bilhões. Para tanto, 
foram registradas entradas de US$ 6,525 bilhões e saídas de US$ 9,354 bilhões. Por outro lado, a conta 
comercial encerrou a semana com superávit de US$ 1,806 bilhão, resultado do câmbio contratado para 
exportações de US$ 3,973 bilhões e de US$ 2,166 bilhões contratados para importações. Com esse 
resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 6,085 bilhões neste ano. 
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Tendências de mercado

A ata da última reunião do FOMC, que não descartou o aumento da taxa de juros norte-americana em junho, 
faz com que os mercados hoje operem novamente com maior cautela. Na Ásia, as bolsas de Tóquio e Shanghai 
encerraram o pregão praticamente estáveis, enquanto as ações em Hong Kong apresentaram leve elevação. 
Já os mercados europeus e os índices futuros norte-americanos registram perdas nesta manhã.

O movimento negativo dos mercados internacionais e a alta dos estoques de petróleo nos EUA na última semana, 
conforme divulgado ontem pelo Departamento de Energia norte-americano, pressionam os preços da commodity 
para baixo. No mesmo sentido, as principais agrícolas e as metálicas industriais também são cotadas em queda 
neste momento. O dólar permanece fortalecido ante as principais moedas, com exceção do iene, da libra e do 
rand. No Brasil, a fraca agenda de indicadores deve levar os principais ativos a seguirem a trajetória do exterior, 
em dia sem leilões de swap reverso. 

Indicadores do Mercado

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

18/05/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,31 -1,30 0,07 -0,46

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,45 -0,79 -0,14 0,37

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,69 -0,84 0,21 0,20

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.899,27 15,73 38,85 261,98

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.887,92 446,25 40,64 167,84

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 333,26 -142,46 -6,63 103,04

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,57 -8,23 -1,32 18,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 50.562 23,86 -4,41 -10,04

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.842 21,56 -4,19 -10,28

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.527 6,76 -2,65 -4,22

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 227,37 2,46 -2,03 -15,44

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.645 -2,35 2,27 -16,32

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.808 0,95 -7,45 -34,46

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,85 0,01 0,08 -0,38

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 -0,9 -0,9

Iene - ¥/US$ (**) 110,20 -5,6 1,3 -8,2

Libra - US$/£ (**) 1,46 0,1 2,2 -6,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,45 1,0 5,8 22,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,54 -0,4 1,0 5,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,40 21,9 11,3 -45,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,93 42,0 14,0 -26,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.274 10,1 3,3 3,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.075 23,0 12,7 12,7

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 400 8,4 4,9 8,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156 0,4 -0,5 5,4
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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:  Gabriel Marcondes dos Santos / 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).


