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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

15:00 EUA: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 0,50% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros.
15:30 EUA: Entrevista de Janet Yellen (presidente do FED)

Banco do Japão inovou ao estabelecer uma meta para a taxa de juros de títulos de 10 anos do 
país 
O Banco do Japão (BoJ) inovou em sua decisão de política monetária, em reunião nesta madrugada, 
ao estabelecer uma meta para a taxa de juros dos títulos de 10 anos do país, ao redor de zero. Essa 
medida visa aumentar o comprometimento do banco com a manutenção por um longo período de taxas 
de juros reais negativas, ancorando as expectativas dos agentes, acreditando que haverá um aumento 
da inflação até a meta de 2%, estabelecida pela autoridade monetária do país. Além da inovação da 
meta para os juros de 10 anos, o BoJ se comprometeu a continuar com a expansão da base monetária 
enquanto a alta da inflação não atingir 2%, ou acima. Assim, o banco optou pela manutenção da taxa 
de juros sobre depósitos bancários em -0,1% e não alterou o volume anual de compras de ativos (de ¥ 
6 trilhões para fundos de índices de ações e de ¥ 80 trilhões para títulos do governo). Avaliamos que, 
com essas medidas, o BoJ cria um novo teto para as taxas de juros de longo prazo, tornando endógena 
a quantidade de títulos que irá comprar no mercado para atingir esse novo objetivo. Ao mesmo tempo, 
de certa forma, conseguirá conter o risco de curto prazo de uma abertura mais pronunciada das taxas 
de juros no Japão. Com essas medidas, dissipa-se parte dos receios do mercado de que o Banco do 
Japão poderia reduzir os estímulos, até porque o banco sinalizou a disposição de aumentar as políticas 
de afrouxamento, caso necessário. 

CNI: confiança do empresário industrial mostrou alta em setembro, mantendo a sequência de 
melhora dos últimos meses
O índice de confiança do empresário industrial atingiu 53,7 pontos em setembro, de acordo com os 
dados divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Excetuados os efeitos sazonais, 
o patamar alcançado é equivalente a uma alta de 4% na margem, marcando, assim, o nono avanço 
consecutivo do indicador. Para tanto, houve elevação tanto do índice de situação atual quanto do de 
expectativas, com altas de 1,4% e 4,4%, respectivamente. Na comparação interanual, o índice subiu 
50,4%. Desse modo, com a retomada da confiança industrial, a estabilização do setor neste terceiro 
trimestre ganha força, devendo levar o PIB a apresentar resultados menos negativos no período.

Inda: rede de distribuidores de aço ampliou estoques em agosto
As vendas dos distribuidores de aço somaram 253,1 mil toneladas em agosto, recuando 8,8% na 
margem, segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e 
dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No sentido oposto, as compras totalizaram 264,6 mil toneladas, 
com alta de 5,4% na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo período de 2015, as vendas 
recuaram 0,5% e as importações caíram 53,1%, enquanto as compras avançaram 20,5%. Com isso, os 
estoques atingiram 883,3 mil toneladas no período, o equivalente a 3,6 meses do nível de vendas atual, 
uma alta ante o nível de 3,2 registrado no mês passado. Acreditamos que devido ao fraco desempenho 
dos segmentos como o complexo automotivo e a construção civil, grandes compradores do setor, as 
vendas devam continuar em baixo patamar nos meses à frente.
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Tendências de mercado

Japão: exportações mostraram queda mais acentuada em agosto do que o esperado
Em agosto, as exportações japonesas mostraram queda interanual de 9,6%, frustrando as expectativas de 
retração de 4,7%, após terem caído 14% em julho. As importações, por sua vez, apresentaram redução de 17,3% 
em agosto em relação ao mesmo período do ano passado, ante expectativas de queda de 16,6%, lembrando 
que elas tinham recuado 24,7% em julho. Na margem, os embarques e as compras japonesas registraram 
estabilidade e queda de 1,3%, respectivamente, em linha com a demanda externa e interna que seguem fracas.

Os mercados operam no campo positivo nesta quarta-feira, refletindo a decisão do Banco Central do Japão e 
à espera do Fed. A autoridade monetária japonesa anunciou que irá comprar os títulos de 10 anos do governo 
de forma a manter o rendimento próximo ao nível atual e reforçou seu comprometimento com a inflação, cuja 
alta deverá ficar acima da meta de 2%. Nesta tarde, às 15h, o Fed anunciará a decisão de política monetária 
e, mesmo que o mercado não espere mudanças da taxa de juros, será importante acompanhar o discurso da 
presidente Janet Yellen, logo após o anúncio da decisão.  

Nesse contexto, reduzindo de forma importante os temores do mercado de redução da liquidez, as bolsas asiáticas 
fecharam em alta com destaque para a alta de 1,9% em Tóquio refletindo a decisão do Banco do Japão.  As 
bolsas europeias também registram alta, mesma direção dos índices futuros norte-americanos. As principais 
moedas do mundo registram pequenas valorizações ante o dólar. O iene, que havia depreciado imediatamente 
após a decisão do BoJ, reverteu o movimento e agora ganha valor ante o dólar. O petróleo é negociado em alta 
após a Algéria afirmar que um encontro informal da OPEP, na semana que vem, poderá ser transformado em 
uma reunião oficial. O mercado está atento à possibilidade de que a OPEP anuncie o congelamento da produção 
nos níveis atuais. Além disso, os estoques norte-americanos reduziram na última semana, segundo dados do 
instituto americano de petróleo (API, na sigla em inglês). As cotações das commodities agrícolas recuam, com 
exceção de café e açúcar. Os metais industriais são negociados em baixa, com o cobre revertendo parcialmente 
os ganhos dos últimos dias.

No Brasil, em mais um dia sem a divulgação de indicadores econômicos relevantes, o mercado deve seguir 
a tendência externa, com expectativa de valorização do Real e alta da bolsa, aguardando a decisão do Fed. 
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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).

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

Indicadores do Mercado

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

20/09/16 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) (*) 12,83 -0,06 -0,31 -2,58

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,34 0,08 0,14 -1,89

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,93 -0,03 -0,05 -1,50

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,47 -0,07 -0,22 -3,17

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.991,44 1,53 23,66 295,57

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.945,70 -7,14 -130,00 716,51

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 271,83 -1,76 20,34 -106,54

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,43 1,68 -17,40

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.736 0,67 -2,31 22,16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.973 0,68 -2,12 21,41

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.140 0,03 -2,02 9,28

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,54 -0,05 0,16 -4,54

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.492 -0,16 -0,32 -8,73

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.023 -0,10 -2,74 -2,42

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,69 -0,02 0,11 -0,44

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,2 -1,5 -1,3

Iene - ¥/US$ (**) 101,70 -0,2 1,5 -15,2

Libra - US$/£ (**) 1,30 -0,3 -0,7 -16,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,81 0,6 8,7 19,0

Yuan - RMB/US$ (**) 6,67 0,1 0,3 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,97 1,3 -5,8 -11,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,88 -0,2 -9,8 -3,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.314 0,0 -2,0 15,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 990 1,8 -3,6 14,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 341 1,0 1,9 -9,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152 0,5 1,2 4,3


