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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

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

Mercado revisou para baixo as expectativas para o IPCA deste e do próximo ano
O mercado, mantendo a tendência das últimas semanas, revisou para baixo suas projeções para a 
inflação deste e do próximo ano, segundo as estimativas coletadas até o dia 19 de maio e divulgadas 
há pouco pelo Relatório Focus do Banco Central. As expectativas para o IPCA caíram de 3,93% para 
3,92% para 2017 e de 4,36% para 4,34% para 2018. A mediana das projeções para o crescimento do PIB 
permaneceu estável tanto em 2017 como em 2018, em 0,50% e 2,50% nessa ordem. Sem alterações 
em relação à última semana, a mediana da taxa Selic permaneceu em 8,50% para o final de 2017 e de 
2018. Por fim, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio caiu de US$/R$ 3,25 para US$/R$ 
3,23 para o final deste ano e permaneceu em R$/US$ 3,36 para o final do próximo ano.

Resultado do IPCA-15 de maio deverá reforçar que desinflação segue em curso 
Em linha com o indicado pelos indicadores de inflação divulgados ao longo da semana passada, o 
resultado do IPCA-15, que será conhecido nesta terça-feira, deverá mostrar que o processo de desinflação 
segue em curso. Esperamos que o indicador tenha atingido alta de 0,19% em maio, após ter subido 0,21% 
em abril, com a variação dos preços de alimentos ainda abaixo do padrão sazonal. Com isso, a alta do 
IPCA em doze meses chegará a 3,72%, atingindo o menor patamar desde julho de 2007. No mesmo dia, 
conheceremos os dados das contas externas referentes a abril, que segundo nossas estimativas deverão 
mostrar superávit em transações correntes de R$ 5 bilhões e investimentos diretos no país de R$ 1,6 
bilhão. Além disso, serão divulgados os dados fiscais do mês passado: (i) a arrecadação federal deve 
ter somado R$ 117 bilhões; (ii) o resultado do governo central, a ser conhecido na quinta-feira, deverá 
mostrar superávit de R$ 8,0 bilhões e (iii) o superávit do setor público como um todo, a ser divulgado no 
dia seguinte, atingirá R$ 9,5 bilhões, refletindo também o resultado positivo das finanças dos estados. Ao 
longo da semana, a FGV divulgará as Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor referentes 
a maio, e a CNI apresentará os resultados das Sondagens da Indústria e da Indústria de Construção de 
abril. Por fim, o Banco Central divulgará na quinta-feira a nota de crédito referente a abril.

Na agenda internacional, nesta quarta-feira, será publicada a ata da reunião do Fed de abril que, em 
linha com o comunicado divulgado após a decisão, deverá detalhar a expectativa de que o crescimento 
continua moderado apesar da frustação com o desempenho do primeiro trimestre. Na terça-feira, teremos 
as informações preliminares dos índices PMI da Alemanha e da Área do Euro, que serão importantes para 
verificar se os primeiros resultados de maio confirmam o fraco desempenho de abril. Os países membros 
da Opep podem decidir, em reunião marcada para quinta-feira, por um prolongamento do acordo de corte 
de produção, como já foi defendido pela Arábia Saudita e pela Rússia. Além disso, serão divulgadas as 
segundas leituras dos PIB do Reino Unido, na quinta-feira, e dos Estados Unidos na sexta-feira.

Melhora da confiança da indústria aponta para alguma recuperação da atividade no setor
A confiança da indústria subiu 1,2 ponto na margem, atingindo 92,4 pontos em maio e registrando o 
nível mais alto desde 2014, na série com ajuste sazonal. O desempenho positivo do indicador foi puxado 
pela melhora do componente de expectativas, que subiu de 94,4 para 95,2 pontos no período, e do de 
situação atual, que avançou recuou 1,3 ponto para 89,5 pontos. No entanto, o nível de utilização da 
capacidade instalada caiu de 74,7 para 74,5. Já o índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), 
divulgado na última sexta-feira pela CNI, subiu de 53,1 para 53,7 entre abril e maio. Contribuíram para a 
melhora do indicador tanto a situação atual, que avançou de 46,0 para 46,3, como as expectativas, cujo 
componente passou de 56,6 para 57,4. A melhora da confiança da indústria está associada à gradual 
recuperação da atividade no setor. 
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Tendências de mercado

Os mercados globais iniciam a semana com tendência de alta. As bolsas asiáticas apresentaram elevação ao 
fim do pregão. As bolsas europeias operam sem tendência única, enquanto os índices futuros norte-americanos 
apontam para alta das bolsas ao longo do dia. No mercado de moedas, o dólar ganha valor ante as principais 
moedas dos países desenvolvidos, com exceção do euro. A maioria das moedas dos países emergentes, por 
sua vez, deprecia.

As principais commodities operam no campo positivo. Os preços do petróleo seguem cotados em alta, refletindo 
ainda a expectativa de um prolongamento do acordo da Opep, a ser decidido na reunião desta quinta-feira. Os 
metais industriais e as commodities agrícolas também são negociados em alta, com exceção do açúcar, que 
cai após a China impor uma tarifa adicional para a importação do produto. 

No Brasil, o mercado de juros deve reagir às projeções do Boletim Focus, enquanto permanece atento ao 
noticiário político. Hoje, o governo divulga o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. 

Indicadores do Mercado

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

19/05/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 11,25 0,00 0,00 -3,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,70 -0,47 0,33 -3,53

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 -0,12 0,17 -0,36

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,67 -0,40 0,12 -3,10

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,97 -0,44 0,59 -2,58

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.077,55 0,00 16,15 198,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.172,87 121,19 -210,04 263,53

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 262,49 46,96 35,26 -82,34

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,25 -3,42 3,23 -8,74

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 62.639 1,69 -1,21 24,95

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.978 1,72 -0,95 25,66

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.382 0,68 1,86 16,75

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262,47 0,59 4,02 16,71

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.591 0,19 6,29 17,69

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.091 0,02 -2,52 10,11

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,23 0,01 0,02 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,9 4,6 0,0

Iene - ¥/US$ (**) 111,23 -0,2 2,2 1,1

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,7 2,0 -10,8

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,73 -0,6 -0,5 1,6

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 -0,1 -0,2 4,9

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 185,08 2,6 1,2 1,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,61 2,1 1,3 9,8

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.254 0,1 -2,2 -0,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 953 0,9 0,3 -11,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 373 1,8 3,0 -4,5

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 135 0,4 -1,9 -13,3
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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
Fernando Honorato Barbosa – Economista Chefe
Economistas:  Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / 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 / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / 
Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


