
1

Boletim Diário Matinal
21 de Março de 2017

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Pe

sq
ui

sa
s 

e 
Es

tu
do

s 
Ec

on
ôm

ic
os

Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 EUA: Conta corrente (4º tri.) - US$ 128,6 
bilhões

Avanço das exportações explicou saldo positivo de US$ 1,437 bilhão da balança comercial na 
terceira semana de março
Mantendo a tendência das últimas semanas, o saldo da balança comercial brasileira apresentou superávit 
de US$ 1,437 bilhão na terceira semana do mês, de acordo com os dados divulgados ontem pelo 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse resultado é equivalente a um saldo positivo 
de US$ 75 bilhões em termos anualizados, levando em conta os ajustes sazonais. Entre os dias 13 e 
17 de março, as exportações somaram US$ 4,262 bilhões, superando as importações, que alcançaram 
US$ 2,825 bilhões. A comparação com as médias diárias do mesmo período do ano passado aponta para 
crescimento de 22,0% dos embarques e de 12,3% das compras externas. O crescimento das exportações 
foi decorrente do aumento das vendas das três categorias de produtos: básicos (34,4%), manufaturados 
(11,0%) e semimanufaturados (9,2%). Em relação às importações, verificou-se crescimento dos gastos 
principalmente com equipamentos elétricos e eletrônicos (36,5%). Dessa forma, o saldo da balança 
comercial acumulou superávit de US$ 3,854 bilhões no mês e de US$ 11,134 bilhões no ano. Para o 
ano como um todo, projetamos superávit de US$ 54 bilhões, levando em conta alguma correção baixista 
dos preços das commodities no segundo semestre e continuidade da recuperação das importações nos 
próximos meses. 

EUA: indicadores antecedentes seguem sugerindo melhora da economia norte-americana 
neste primeiro trimestre
Apesar das surpresas baixistas com os resultados de produção industrial e de vendas do varejo em 
janeiro, os indicadores antecedentes da economia norte-americana seguiram apontando para avanço 
significativo da atividade neste primeiro trimestre. O índice de atividade calculado pelo Fed de Chicago 
(CFNAI, na sigla em inglês), por exemplo, subiu de -0,02 para 0,34 pontos entre janeiro e fevereiro, 
conforme divulgado ontem. A melhora foi generalizada dentre seus componentes, com aumento da 
produção, do emprego, do consumo e das vendas. 

Reino Unido: depreciação da libra esterlina e alta dos preços das commodities pressionaram a 
inflação ao consumidor em fevereiro, que ultrapassou a meta estipulada pelo BoE
A depreciação da libra esterlina em relação ao mesmo período do ano passado e a alta das cotações 
das commodities, com destaque para os preços do petróleo, foram determinantes para a aceleração da 
inflação ao consumidor e ao produtor do Reino Unido em fevereiro. O índice de preços ao consumidor 
subiu 2,3% no mês passado, na comparação interanual, conforme divulgado hoje pelo Escritório Nacional 
de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado foi ligeiramente superior ao esperado pelo mercado 
(2,2%) e marcou aceleração ante janeiro (1,9%). O núcleo apresentou alta de 2,0%, na mesma métrica, 
também acelerando em relação ao mês anterior (1,6%). Com isso, a inflação ultrapassou ligeiramente 
a meta estipulada pelo banco central inglês (BoE), de 2,0%. Após a dissidência do BoE em relação 
à manutenção da taxa de juros na decisão de política monetária na semana passada, a autoridade 
monetária deverá mostrar tom ainda mais preocupado em relação à inflação corrente em sua próxima 
reunião. Além disso, a retomada da atividade econômica tem se mostrado mais forte que a esperada 
anteriormente, o que poderá levar o BoE a elevar a taxa de juros ou alterar seu programa de compras 
de ativos à frente. No mesmo sentido, o índice de preços ao produtor subiu 3,2% em fevereiro, acima 
da mediana das expectativas do mercado (2,9%) e do observado em janeiro (2,6%). 
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Tendências de mercado

Chile: queda do PIB no quarto trimestre do ano passado foi explicada pelo desempenho mais fraco 
dos investimentos
O PIB do Chile contraiu 0,4% no quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores, 
refletindo uma significativa retração dos investimentos, de 5,6%. O consumo privado, por outro lado, cresceu 
0,6% na mesma base de comparação. Com isso, o PIB registrou crescimento de 1,6% em 2016, impulsionado 
pela expansão do consumo e dos gastos do governo, de 2,4% e 5,1%, respectivamente.  Os investimentos, 
no entanto, contraíram 0,8%. Para este ano, acreditamos em gradual aceleração do crescimento do PIB, com 
a retomada dos investimentos, em resposta aos preços mais elevados do cobre e às menores taxas de juros. 
Com isso, projetamos um crescimento de 2,1% do PIB em 2017. 

Os mercados acionários operam com tendência de alta nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
no campo positivo, com exceção de Tóquio, com queda após o feriado de ontem. Na Europa, as principais bolsas 
também estão subindo, ao mesmo tempo em que os índices futuros indicam que as bolsas norte-americanas 
devem seguir a mesma direção. O dólar continua depreciando ante as principais moedas. Vale destacar a 
valorização da libra, refletindo a aceleração da inflação em fevereiro, o que motiva a expectativa de antecipação 
do aumento de juros no país. 

Os preços do petróleo sobem, revertendo a queda de ontem à espera dos dados dos estoques nos Estados 
Unidos.  Por outro lado, as cotações das commodities agrícolas e dos metais industriais operam em baixa, com 
exceção do café. 

No Brasil, sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes, o mercado tende a seguir o movimento dos 
mercados globais. Na agenda política, a Câmara pode votar hoje o projeto de lei que regulamenta a terceirização, 
enquanto as discussões sobre a reforma da previdência continuam em foco.
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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).

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

20/03/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 12,25 0,00 -0,75 -2,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,79 -0,02 -0,60 -3,90

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,10 -0,09 0,01 -1,17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 10,00 -0,02 -0,54 -3,46

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,55 0,01 -0,50 -4,21

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.039,49 1,18 20,46 128,11

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.388,08 -3,98 73,90 708,61

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 216,95 0,34 -14,17 -162,52

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,07 -0,61 -0,48 -15,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.884 1,05 -5,32 27,69

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.748 0,92 -5,07 27,62

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.373 -0,20 0,95 15,80

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 252,83 -0,19 1,84 9,62

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.522 0,00 1,41 16,72

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.251 0,41 0,33 10,00

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,46 -0,04 0,05 0,59

Euro - US$/€ (**) 1,07 0,0 1,2 -4,7

Iene - ¥/US$ (**) 112,55 -0,2 -0,5 0,9

Libra - US$/£ (**) 1,24 -0,3 -0,8 -14,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,00 -0,4 -6,8 9,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 0,0 0,4 6,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 184,78 0,3 -7,3 8,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,62 -0,3 -8,1 25,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.234 0,3 -0,3 -1,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.000 0,0 -3,2 11,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 364 -1,1 -1,3 -1,0

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,6 -1,3 -8,5


