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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 14,25% Esperamos manutenção da taxa básica de juros.

11:00 Área do Euro: Confiança do consumidor (jul) - 
preliminar

FMI revisou suas expectativas para baixo para o PIB global deste e do próximo ano
Listando uma série de riscos e incertezas, acentuadas pela decisão de saída do Reino Unido da União 
Europeia (Brexit), o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu ontem suas estimativas para o desem-
penho da economia global, que deverá crescer 3,1% e 3,4% neste e no próximo ano, respectivamente, 
ante projeções anteriores de 3,2% e 3,5%, divulgadas em abril. O baixo dinamismo da economia global, 
resultante principalmente das consequências da crise de 2008 e dos ajustes estruturais pelos quais 
passa a economia chinesa, soma-se a questões geopolíticas, como os refugiados na Europa. Agravando 
essa situação, o Brexit foi fator importante para que o FMI revisasse suas previsões, à medida que as 
incertezas ‒ relacionadas ao processo de negociação da saída e às implicações para a economia da 
região europeia como um todo ‒ ainda levarão tempo para serem dissipadas. De todo modo, o relatório 
da instituição aponta que a reação dos mercados financeiros, que desde que a decisão foi anunciada 
vem se amenizando, sugere que os impactos negativos deverão ser limitados. Com isso, os países 
desenvolvidos deverão crescer 1,8% em 2016 e 1,8% em 2017 (0,1 e 0,2 p.p. abaixo dos projetados 
em abril). Para o Reino Unido, em especial, as projeções foram revisadas de 2,0% para 1,8% e de 
2,2% para 1,3%, neste e no próximo ano, nessa ordem. As economias emergentes, por outro lado, 
tiveram suas projeções revisadas para cima, com destaque para o Brasil e a Rússia, respondendo às 
expectativas de rápida recuperação da economia brasileira (que, segundo o FMI, deverá mostrar alta 
de 0,5% no ano que vem, após retração de 3,3% neste ano) e à melhora da economia russa diante 
do aumento dos preços do petróleo. Para a China, espera-se crescimento do PIB de 6,6% e 6,2%, em 
2016 e 2017, com leve revisão de 0,1 p.p. para as expectativas deste ano, em linha com os estímulos 
adotados pelo governo chinês para sustentar o crescimento no curto prazo. Por fim, o relatório aponta 
um cenário alternativo caso os impactos negativos do Brexit sejam mais fortes e, com isso, o PIB global 
poderia crescer algo ao redor de 2,8%. Levando em conta todos os desafios hoje presentes, projetamos 
expansão da economia mundial de 2,7% e 2,8% neste e no próximo ano. 

Inda: vendas dos distribuidores de aço plano apresentaram alta em junho
As vendas dos distribuidores de aço somaram 261,5 mil toneladas em junho, o equivalente a uma elevação 
de 0,1% na margem, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de 
Aço (INDA) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. Já as compras totalizaram 249,0 mil toneladas, 
marcando uma alta de 4,3%, na mesma base de comparação. Com isso, os estoques atingiram 866,0 
mil toneladas no período. O montante representa 3,1 meses do nível de vendas atual, pouco abaixo 
do nível de 3,2 meses observado em maio. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, as 
vendas e compras apresentaram uma variação positiva de 1,2% e 5,2%, respectivamente, contrapondo 
a redução de 83,6% das importações. Acreditamos que devido ao fraco desempenho de segmentos 
como o complexo automotivo e a construção civil, grandes compradores do setor, as vendas devam 
continuar em baixo patamar ao longo do ano.
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Tendências de mercado

ABEAR: transporte aéreo mostrou melhora tanto da oferta como da demanda em junho 
A demanda doméstica por transporte aéreo atingiu 8.691.946 passageiros/km transportado em junho, segundo 
os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR). Isso representa uma 
alta de 1,1% ante maio descontados os efeitos sazonais realizados pelo Depec-Bradesco. No mesmo sentido, a 
oferta doméstica subiu 2,6% na margem. Apesar da melhora na margem, na comparação interanual, a demanda 
doméstica por voos registrou recuo de 5,8% e a oferta, de 6,1%. Nos voos internacionais, a demanda e a oferta 
recuaram na margem, 0,2% e 2,2% respectivamente. Comparado a junho do ano passado, demanda e oferta 
por voos internacionais registraram queda de 5,1% e 8,0%, nessa ordem. Para os próximos meses, importante 
reforçar a alta esperada da demanda em razão da realização dos Jogos Olímpicos em agosto. 

Alemanha: índice de inflação ao produtor apresentou surpresa altista em junho
O índice de preços ao produtor na Alemanha registrou alta de 0,4% na passagem de maio para junho, de acordo 
com os dados divulgados hoje pelo departamento de estatísticas local. O resultado surpreendeu para cima as 
expectativas do mercado, que previa elevação de 0,2% no período, mantendo o mesmo ritmo de avanço do 
mês anterior. Grande parte da surpresa altista foi impulsionada pelo aumento dos preços de energia, de 1,3%. 
Assim, o núcleo do indicador, que exclui tais preços, subiu 0,2%. Entretanto, na comparação interanual, o índice 
caiu 2,2%. Apesar do resultado positivo, acreditamos que a inflação na Alemanha e na Área do Euro como um 
todo permanecerá em baixo patamar nos próximos meses, em virtude da moderação da atividade. 

Os mercados operam nesta quarta-feira sem direção definida, diante da divulgação de diversos balanços con-
tábeis de empresas estrangeiras referentes ao segundo trimestre. As bolsas asiáticas encerraram o pregão de 
hoje majoritariamente em queda, com destaque para as ações japonesas, que interromperam sequência de 
seis dias de alta.  Na Europa, os papéis se recuperam do recuo da véspera, refletindo, ao menos parcialmente, 
a surpresa altista com o índice de preços ao produtor alemão. No mesmo sentido, os índices futuros norte-
americanos são cotados em ligeira elevação.

Nesse cenário, as moedas também apresentam ausência de tendência única nesta manhã, com o euro, o iene 
e o ringgit malaio desvalorizando ante a divisa norte-americana, enquanto a libra, o rand sul africano e o rublo 
mostram-se apreciados. Especificamente em relação à libra, o movimento de valorização é impulsionado pelo 
resultado positivo da taxa de desemprego do Reino Unido de maio, que alcançou 4,9%, atingindo o menor patamar 
desde o terceiro trimestre de 2005. Entre as commodities, a redução dos estoques semanais norte-americanos, 
indicada pelos dados do American Petroleum Institute, divulgados ontem, faz com que o tipo Brent apresente 
ligeira elevação em sua cotação, ao passo que o tipo WTI registra estabilidade em seus preços. As principais 
agrícolas, com exceção da soja, também apresentam modesta elevação em seus preços, enquanto as metálicas 
industriais são cotadas no campo negativo. No Brasil, o mercado aguarda a divulgação da decisão de política 
monetária do Banco Central. Ainda que se espere manutenção da taxa básica de juros, o comunicado deverá 
emitir sinais dos próximos passos da autoridade monetária. Assim, os principais ativos deverão acompanhar o 
comportamento do exterior, em mais um dia de leilões de swap reverso do BC.
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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).

Indicadores do Mercado

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

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo

Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Clemens Coloman N Stephan 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:     Carlos Henrique Gomes de Brito/ Bruno Sanchez Honório/Mariana Silva de Freitas/ Rafael Martins Murrer/ Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy 
Fernandes  

19/07/16 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) (*) 13,13 -0,04 -0,14 -0,75

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,46 -0,11 -0,54 0,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,87 -0,02 0,08 0,42

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,67 0,00 -0,11 -0,22

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.926,34 0,49 19,90 244,95

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.053,13 -7,17 131,82 391,88

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 290,92 -4,91 -59,51 33,25

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 -0,11 -4,87 1,93

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.698 0,38 14,46 8,32

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.478 0,40 14,77 7,62

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.164 -0,14 4,47 1,75

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 226,71 -0,33 3,24 -17,24

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.723 1,37 7,20 -19,02

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.037 -0,23 5,25 -23,27

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,55 -0,03 -0,06 -0,79

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,5 -2,3 1,8

Iene - ¥/US$ (**) 106,12 0,0 1,9 -14,5

Libra - US$/£ (**) 1,31 -1,1 -8,7 -16,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,50 0,6 -1,8 16,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,70 -0,1 1,7 7,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186,10 -2,1 -6,3 -28,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 46,66 -0,6 -5,1 -18,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.332 0,2 3,1 17,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.044 -3,2 -10,0 2,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 342 -4,3 -21,9 -18,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,1 -1,9 10,4


