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Agenda do dia

Atividade

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

Sem divulgação de dados relevantes.

Desaceleração do IGP-M se deu de forma generalizada na segunda leitura preliminar em 
agosto
O IGP-M registrou ligeira alta de 0,09% em agosto, de acordo com sua segunda prévia divulgada há 
pouco pela FGV. A desaceleração em relação ao mês passado, quando o índice tinha subido 0,32%, foi 
generalizada dentre seus componentes. Merece destaque a deflação de 0,06% do IPA agropecuário, 
ante alta de 0,21% em julho. No mesmo sentido, o IPA industrial desacelerou de uma alta de 0,12% para 
outra de 0,01% no período. O INPC também registrou descompressão importante, ao oscilar de uma 
elevação de 1,46% para outra de 0,19%, refletindo a deflação dos preços de materiais e equipamentos e 
a dissipação do reajuste de mão de obra. Em contrapartida, o IPC acelerou de uma elevação de 0,29% 
para outra de 0,35%, impulsionado pela maior elevação em quatro de seus oito itens. Dessa forma, 
acreditamos que a menor deflação dos preços agrícolas  tende a levar o indicador próximo à estabilidade 
nas próximas divulgações, reforçando nossa expectativa de alívio dos preços ao consumidor adiante.

Afrouxamento das condições financeiras deve continuar impulsionando confiança nos 
próximos meses
Continuamos entendendo que há amplo espaço para melhora da confiança nos próximos meses. 
Essa expectativa é sustentada, em certa medida, pelas condições financeiras da economia, que estão 
melhorando nos últimos meses. Para tanto, calculamos os índices de condições financeiras (ICF), que 
procuram condensar em poucas séries temporais informações contidas em uma grande quantidade de 
séries econômico-financeiras, condensadas em quatro componentes: mercado de capitais, de crédito, 
setor externo, custo de oportunidade (juros) e agregados monetários. Vale lembrar que o auge de aperto 
das condições financeiras ocorreu em fevereiro de 2016 e, desde então, há uma nítida melhora, advinda 
em grande medida do setor externo – a taxa de câmbio média saiu de R$/US$ 4,00 em fevereiro para 
R$/US$ 3,30 em julho, última informação de nossa amostra. Os dados preliminares de agosto sugerem 
novo afrouxamento na margem. Sabemos que os movimentos do ICF ajudam a explicar o hiato do IBC-
Br (PIB mensal estimado pelo Banco Central). Ou seja, se o ICF ficar estável, o PIB tenderia a crescer 
no ritmo do PIB potencial. Como o indicador está caindo (portanto, afrouxando), há um impulso adicional 
desse sobre a atividade, que deveria mostrar aceleração nos próximos meses. É o que já começamos a 
ver em alguns indicadores mais cíclicos, como a importação e produção de bens de capital, por exemplo. 
Por fim, com a gradual melhora da atividade econômica e o início da retomada de geração líquida de 
empregos, deveremos observar um novo impulso sobre o consumo das famílias, ajudando na retomada 
de confiança dos empresários. Nossa projeção de crescimento do PIB situa-se em 1,5% para 2017, 
ligeiramente acima da mediana do mercado (próxima de 1,1%).

Área do Euro: BCE considerou prematuro discutir a concessão de novos estímulos 
monetários, a despeito das incertezas advindas do Brexit
O Banco Central Europeu (BCE) divulgou ontem a ata de sua última reunião de política monetária, 
realizada no dia 21 do mês passado. Apesar de ressaltar as incertezas advindas da decisão de saída 
do Reino Unido da União Europeia (Brexit), os primeiros impactos foram classificados pela autoridade 
monetários como contidos. Assim, o BCE considerou prematuro discutir a concessão de novos estímulos 
monetários, mas não descartou a possibilidade de novas medidas. Além disso, o documento também 
trouxe a preocupação com a situação do sistema bancário europeu, principalmente por ele não repassar 
a redução dos custos dos empréstimos. Dessa forma, acreditamos que, a despeito da desaceleração da 
atividade do bloco e da moderação da inflação ao consumidor, o BCE não deverá reduzir as taxas de 
juros novamente. Entretanto, até o final deste ano, deverá ocorrer a decisão de prorrogar os vencimentos 
dos bônus do governo em cerca de seis meses.
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Tendências de mercado

EUA: indicadores antecedente e coincidente avançaram novamente em julho
O indicador antecedente da economia norte-americana atingiu 124,3 pontos em julho, conforme reportado ontem 
pelo Conference Board. O resultado é equivalente a uma alta de 0,4% na margem, sucedendo avanço de 0,3% 
em junho e queda de 0,2% em maio. No mesmo sentido, o índice coincidente alcançou 113,9 pontos no mês 
passado, o que corresponde a uma elevação de 0,4% ante junho, após variação positiva de 0,2%. Assim, os 
dados apontam, de forma preliminar, para continuidade de crescimento moderado da atividade norte-americana 
neste terceiro trimestre. 

As discussões relacionadas ao aumento da taxa de juros norte-americana levam o mercado internacional a 
operar com maior cautela nesta sexta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o último pregão da semana em 
alta, impulsionadas pelo avanço dos preços do petróleo na véspera. Em contrapartida, as ações em Hong Kong 
corrigiram a elevação dos dias anteriores, quando a bolsa local atingiu seu maior nível nos últimos nove meses. 
Na Europa, os mercados operam em baixa, liderados pelos papeis italianos, refletindo as preocupações acerca 
da saúde do sistema financeiro da Itália. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados 
em queda, em dia de fraca agenda de divulgação de indicadores.

A expectativa de que a alta dos juros dos EUA possa acontecer antes do esperado fortalece o dólar ante as 
principais moedas neste momento. Entre as commodities, os preços do petróleo registram ligeiro recuo, à 
espera da divulgação dos dados de plataformas em atividade nos EUA. As boas condições climáticas nas 
regiões produtoras favorecem as quedas dos preços das principais agrícolas nesta manhã, enquanto o dólar 
mais apreciado enfraquece as cotações das metálicas industriais em Londres. No Brasil, houve redução dos 
leilões de swap reverso (de 15 mil para 10 mil contratos), após o real ter registrado depreciação mais intensa 
que as divisas dos principais pares. Assim, esperamos que a moeda brasileira mostre desvalorização inferior 
à registrada ontem. Por fim, os mercados locais seguem atentos ao avanço das discussões relacionadas à 
aprovação do ajuste fiscal no Congresso.
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Indicadores do Mercado

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

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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Estagiários:     Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael 
Martins Murrer  

18/08/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,18 0,05 0,01 -0,97

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,20 0,58 -0,37 -0,53

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,99 0,01 0,11 0,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,74 0,03 0,07 -0,86

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.967,93 1,22 42,08 278,18

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.081,28 -3,23 20,98 609,27

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 253,22 -0,17 -42,61 -51,00

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,24 1,04 -0,44 -6,61

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 59.166 -0,27 4,75 24,69

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 24.527 -0,25 4,88 23,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.187 0,22 0,93 4,30

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 229,88 0,65 1,06 -12,31

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.486 -1,55 -0,07 -19,79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.104 -0,17 1,99 -17,18

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,54 -0,01 -0,05 -0,66

Euro - US$/€ (**) 1,14 0,6 2,5 3,0

Iene - ¥/US$ (**) 99,89 -0,4 -5,9 -19,7

Libra - US$/£ (**) 1,32 1,0 -0,7 -15,9

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,19 0,3 -1,1 10,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,63 -0,3 -1,0 3,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,34 2,4 1,1 -7,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 50,89 2,1 8,4 4,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.351 0,6 1,6 21,0

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.032 0,2 -4,3 13,0

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 332 0,5 -7,0 -9,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 150 -0,8 -3,2 5,6


