
1

Boletim Diário Matinal
22 de Junho 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

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

- CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - 
ICEI (jun)

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

10:00 EUA: Índice de preços de imóveis (abr)

11:00 EUA: Indicadores antecedentes (mai) 0,4% (m/m)

Fundamentos macroeconômicos seguirão relevantes para a definição do ritmo e da extensão 
do ciclo de flexibilização da política monetária
Mantendo a avaliação apresentada na última Ata do Copom, o Banco Central reforçou que o ritmo de 
flexibilização e a extensão do ciclo continuarão condicionados aos fundamentos econômicos e ao balanço 
de riscos, conforme nossa leitura do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado há pouco. Trazendo 
a questão das incertezas para seu balanço de riscos, de forma aberta e transparente, o documento 
ressaltou mais uma vez que não existe “relação direta e mecânica entre o aumento de incerteza e a 
política monetária”. Isso porque as incertezas – se mantidas por um longo período – poderão influenciar 
negativamente a atividade, com impactos desinflacionários. Ao mesmo tempo, caso os preços sejam 
impactados – com uma depreciação mais acentuada da moeda, por exemplo – e a velocidade do processo 
de reforma seja influenciada, as estimativas dos juros estruturais podem ser revisadas para cima. Esses 
efeitos podem, contudo, ser compensados e, nessas condições, a trajetória de inflação seguirá inalterada. 
Somado a isso, devemos considerar as projeções para a inflação trazidas no RTI, com um cenário 
prospectivo favorável. Nosso entendimento é de que os fundamentos econômicos permanecerão com 
peso relevante na definição do ciclo, levando em conta essas informações e a disposição revelada pela 
autoridade monetária em ajustar suas próximas decisões. Dessa forma, mantemos nossa expectativa 
de que a Selic chegará a 8,00% ao final deste ano.

FGV: queda das expectativas puxou para baixo o índice de confiança da indústria em junho
O índice de confiança da indústria recuou de 92,3 para 90,0 pontos entre maio e junho, segundo os dados 
preliminares divulgados há pouco pela FGV. Essa queda de 2,3 pontos foi explicada principalmente pelo 
desempenho do componente de expectativas, que caiu de 95,7 para 92,5 pontos no período, enquanto 
o índice de situação atual também mostrou recuo de 89 para 87,7 pontos. O nível de utilização da 
capacidade instalada, por sua vez, passou de 74,7% para 74,6%.  

BC: fluxo cambial registrou saídas líquidas de US$ 2,1 bilhões na terceira semana de junho, 
refletindo o saldo negativo da conta financeira
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 2,1 bilhões na semana compreendida entre os dias 12 e 
16 de junho, conforme divulgado ontem pelo Banco Central. As contas comercial e financeira caminharam 
em sentidos opostos, sendo essa última a responsável pelo saldo negativo da semana, ao fechar com 
déficit de US$ 2,8 bilhões. Para tanto, foram registradas compras de US$ 5,8 bilhões e vendas de US$ 
8,5 bilhões. A conta comercial, por sua vez, apresentou entradas líquidas de US$ 674 milhões, resultado 
de câmbio contratado para exportações de US$ 3,0 bilhões, acima dos US$ 2,3 bilhões contratados 
para importações. Com esse resultado, o fluxo cambial acumula déficit de US$ 3,4 bilhões em junho e 
superávit de US$ 8,4 bilhões no ano.
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Tendências de mercado

Argentina: consumo e investimento impulsionaram o crescimento do PIB no primeiro trimestre
O resultado do PIB do primeiro trimestre confirmou que a economia argentina começa a recuperar-se depois 
de contrair 2,2% em 2016, reforçando nossa projeção de um crescimento de 2,5% em 2017. O PIB avançou 
1,1% na comparação com o último trimestre de 2016, conforme os dados divulgados ontem pelo INDEC. Esse 
desempenho positivo foi impulsionado pelo crescimento de 1,4% do consumo e de 1,7% dos investimentos. 
Já o setor externo contribuiu negativamente para o crescimento do PIB, com alta 3,2% das importações ante 
uma expansão de 2,9% das exportações. Na comparação com o primeiro trimestre de 2016, a economia 
argentina expandiu 0,3%. Para os próximos trimestres, esperamos que o consumo e o investimento continuem 
impulsionando o crescimento do PIB.

Os mercados acionários operam com tendência de queda nesta quinta-feira. As bolsas asiáticas fecharam o 
pregão em baixa, com exceção de Shanghai, que encerrou o dia próximo à estabilidade. As bolsas europeias 
operam no campo negativo, mesma direção indicada pelos índices futuros para as bolsas norte-americanas. 
No mercado de divisas, o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção 
do iene. As moedas dos países emergentes, por outro lado, apreciam.
 
No mercado de commodities, os preços do petróleo são negociados com ligeiros ganhos, após quedas 
significativas durante a semana refletindo o crescimento da produção nos Estados Unidos. As cotações das 
principais commodities agrícolas, por sua vez, estão em alta, com exceção do algodão e do milho. Os preços 
dos metais industriais também apresentam ganhos. 
 
No Brasil, as atenções do mercado estarão voltadas ao Relatório Trimestral de Inflação, divulgado há pouco 
pelo Banco Central. Na agenda de indicadores, a CNI divulgará o Índice de Confiança do Empresário (ICEI) 
Industrial, referente a junho. Na agenda política, não há nenhuma votação agendada no Congresso, mas o STF 
avançará nos seus julgamentos. 
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Indicadores do Mercado

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

Equipe Técnica

21/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,91 0,00 -0,79 -4,25

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,49 0,00 0,25 -0,83

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,02 -0,05 -0,65 -3,65

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,02 -0,05 -0,95 -3,36

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.149,16 2,53 69,85 212,31

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.255,64 -4,22 82,77 337,44

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 242,71 5,29 -19,78 -87,24

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,34 0,25 2,54 -2,23

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 60.762 -0,01 -3,00 19,52

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.276 -0,12 -2,70 20,35

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.436 -0,06 2,26 16,60

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,82 -0,24 -0,63 13,85

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.139 -0,45 2,80 24,55

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.156 0,52 2,12 9,65

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,16 0,01 -0,07 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,3 -0,3 -0,6

Iene - ¥/US$ (**) 111,38 -0,1 0,1 6,3

Libra - US$/£ (**) 1,27 0,3 -2,8 -13,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,24 0,3 -2,6 -2,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,82 0,1 -0,7 3,4

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 167,42 -2,2 -17,7 -25,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 44,82 -2,6 -16,4 -11,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.243 0,2 -0,8 -2,1

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 919 -1,0 -3,6 -18,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369 -0,3 -1,0 -6,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 126 -0,3 -6,9 -20,7

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).

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/ Christian Frederico M. Moraes / Felipe Yamamoto Ricardo da Silva / Felipe Alves Fêo Emery de Carvalho / Gabriela Soares de Faria 
/ Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer


