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Agenda do dia

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (jul) 0,42% (m/m) Maior alta dos preços de alimentos impulsiona 
aceleração do índice.

- CNI: Sondagem da Indústria da Construção (jun)

08:45 Área do Euro: Banco Central anunciará decisão de 
política monetária 0,00% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros. 
09:00 IBGE: IPCA 15 (jul)

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

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

09:30 EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (jul) 5

10:00 EUA: Índice de preços de imóveis (mai) 0,3% (m/m)

11:00 EUA: Vendas de imóveis existentes (jun) -1,1% (m/m)

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (jun) 0,2% (m/m)

- Indonésia: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 6,50% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros. 

- África do Sul: Banco Central anunciará decisão de 
política monetária 7,00% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros. 

Copom trouxe ponderações ao início da queda dos juros, mesmo reconhecendo que as 
condições para isso vêm ganhando força
Em um comunicado mais amplo e detalhado, abrindo a gestão da nova diretoria e presidência do BC 
e trazendo avanços na comunicação, o Copom optou pela manutenção da taxa Selic inalterada em 
14,25% a.a., em decisão anunciada ontem. Dentro do esperado, os membros do comitê reconheceram 
os avanços incrementais no cenário, como o recuo das expectativas de inflação e a queda das projeções 
para a inflação em relação ao reportado no último Relatório de Inflação – segundo o cenário de mercado e 
referência, respectivamente, a projeção para o IPCA de 2017 encontra-se em torno de 5,3% e 4,5%. Mas 
várias condicionantes para o início do processo de flexibilização da política monetária foram enumeradas.  
Dentre elas, destacam-se o fato de que as expectativas seguem acima da meta de 4,5% para 2017 e há 
riscos ainda presentes vindos: (i) do choque de preços de alimentos pode ser mais persistente, (ii) das 
incertezas relacionadas à aprovação e implementação dos ajustes fiscais necessários e (iii) da inflação 
em patamar elevado por muito tempo pode reforçar o processo inercial. Ainda assim, o Copom ponderou 
que “os ajustes na economia podem ser implementados de forma mais célere, permitindo ganhos de 
confiança e reduzindo as expectativas de inflação e o nível de ociosidade na economia pode produzir 
desinflação mais rápida do que a refletida nas projeções do Copom”. No cenário externo, o ambiente 
segue desafiador e há ainda muitas incertezas, mesmo que se reconheça que “o ambiente encontra-se 
relativamente mais benigno para as economias emergentes”. 

Entendemos que, por ora, o BC deverá manter a cautela e monitorar esses condicionantes para o início 
do corte de juros. Em nosso cenário, entretanto, ao longo dos próximos meses, com os choques de 
alimentos se dissipando, a taxa de câmbio consolidando-se em patamar mais apreciado, as expectativas 
cedendo mais ainda e a política fiscal avançando de maneira mais tangível, o ciclo de queda da Selic 
poderá começar em outubro, com passos de 0,5 p.p., encerrando este ano em 13,25%. Por fim, ainda 
vale lembrar que a ata dessa decisão será divulgada na próxima terça-feira, quando teremos detalhes 
adicionais.
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Tendências de mercado

Setor Externo

BC: fluxo cambial registrou entradas líquidas de US$ 1,109 bilhão na terceira semana de julho
O fluxo cambial na semana compreendida entre os dias 11 e 15 de julho registrou saldo positivo de US$ 1,109 
bilhão, conforme divulgou ontem o Banco Central. As contas financeira e comercial apresentaram superávit 
no período de US$ 515 milhões e US$ 594 milhões, respectivamente. O saldo positivo da conta financeira foi 
resultado das entradas de US$ 7,750 bilhões, que superaram as saídas de US$ 7,235 bilhões. O superávit da 
conta comercial foi resultado dos US$ 2,904 bilhões contratados para exportação, superando os US$ 2,310 
bilhões contratados para importação. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula saldo negativo de US$ 
11,045 bilhões neste ano.

Reino Unido: vendas do varejo mostraram forte queda em junho 
A atividade varejista no Reino Unido caiu 0,9% na passagem de maio para junho, descontados os efeitos 
sazonais, conforme divulgado hoje pela agência de estatística local. O resultado devolveu a alta observada no 
mês anterior, fazendo com que as vendas voltassem ao mesmo patamar de abril. Setorialmente, houve queda 
generalizada dentre seus componentes. O segmento de alimentação, por exemplo, recuou 1,3%, enquanto 
vestuário apresentou contração de 1,8%. Na comparação interanual, entretanto, as vendas do varejo subiram 
4,3%. Vale destacar que o forte declínio na margem é referente ao período que abrange os dias 29 de maio a 
02 de julho, considerando parcialmente o período após o referendo que determinou a saída do Reino Unido da 
União Europeia. Dessa forma, acreditamos que as incertezas em relação ao Brexit deverão estar incorporadas 
no resultado do próximo mês, o que poderá levar a uma nova retração das vendas.

Nesta manhã, como nos últimos dias, os mercados internacionais operam sem direção única, em dia de decisão 
de política monetária na Área do Euro. Ainda que o BCE (Banco Central Europeu) deva manter a taxa básica 
de juros no bloco inalterada, o documento deverá trazer algum sinal sobre os próximos passos da política 
monetária do local, considerando os possíveis impactos vindos da saída do Reino Unido da União Europeia. 
Nesse contexto, as bolsas europeias registram perdas nesta quinta-feira até o momento, acompanhadas pelos 
índices futuros norte-americanos. Em contrapartida, os mercados na Ásia encerraram o pregão de hoje no campo 
positivo, com destaque para as ações em Hong Kong, que zeraram a queda observada até então neste ano.

O dólar apresenta-se enfraquecido nesta manhã ante as principais moedas. Merece atenção a valorização 
do iene, que interrompeu sua sequência de desvalorização recente, diante da frustração com as medidas de 
estímulos monetários anunciadas pelo presidente do banco central japonês, Haruriko Kuroda. Já a libra deprecia 
em relação à moeda norte-americana, após o resultado negativo das vendas do varejo no Reino Unido em 
junho. Os preços do petróleo sobem de forma moderada nesta manhã, em resposta à redução dos estoques 
semanais de estoques dos EUA, conforme reportado ontem pelo Departamento de Energia norte-americano. 
Já as principais commodities agrícolas e as metálicas industriais são cotadas em alta. No Brasil, os principais 
ativos deverão reagir à divulgação do comunicado do Copom de ontem, que manteve a taxa Selic inalterada. 
Além disso,  o mercado aguarda o resultado do IPCA-15 de julho, para o qual esperamos alta de 0,42%. Por 
fim, o enfraquecimento do dólar no exterior pode favorecer alguma apreciação do real, a despeito do novo leilão 
de swap reverso realizado pelo Banco Central. 
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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  

20/07/16 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) (*) 13,11 -0,02 -0,16 -0,63

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,38 -0,08 -0,91 0,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,85 -0,02 0,06 0,52

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,62 -0,05 -0,16 -0,14

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.927,71 1,37 19,27 238,53

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.063,03 9,90 140,58 352,82

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 289,39 -1,53 -49,51 23,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 0,32 -3,97 1,98

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 56.578 -0,21 12,42 9,65

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.432 -0,20 12,75 8,81

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.173 0,43 4,31 2,10

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,86 0,95 0,51 -16,75

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.682 -0,25 4,49 -19,22

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.028 -0,29 4,81 -24,15

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,58 0,03 -0,11 -0,79

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,1 -2,7 1,7

Iene - ¥/US$ (**) 106,88 0,7 2,8 -14,0

Libra - US$/£ (**) 1,32 0,8 -10,1 -15,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,68 1,0 0,1 16,7

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 -0,3 1,5 7,5

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,09 -1,0 -9,3 -26,8

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,17 1,1 -6,9 -16,7

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.319 -1,0 2,3 19,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.027 -1,6 -10,2 1,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 338 -1,2 -19,9 -16,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,0 -1,9 10,2


