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Inflação

Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: IPCA 15 (jun) 0,09% (m/m) A desaceleração em relação a maio refletirá as 
menores altas em alimentação.

- CNI: Índice Nacional de Expectativa do Consumidor - 
INEC (jun)

10:45 EUA: Índice PMI Markit da indústria de transformação 
(jun) - preliminar

11:00 EUA: Vendas de imóveis novos (mai) 600 mil

Recuo do índice de confiança do empresário industrial em junho foi explicado em grande 
medida para queda das expectativas 
Em linha com o indicado ontem pela leitura prévia da Sondagem da Indústria da FGV, os dados divulgados 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontaram para um recuo do índice da confiança do 
empresário industrial em junho. Descontada a sazonalidade, houve queda de 3,5 pontos entre maio 
e este mês, refletindo, principalmente, o declínio de 4,0 pontos do componente de expectativas. Vale 
destacar que esse recuo foi concentrado no item relativo à avaliação das expectativas para a economia, 
que caiu 5,7 pontos, acompanhado pelas expectativas para os negócios da empresa, com queda de 
2,9%. Na mesma direção, porém em menor intensidade, o indicador de situação atual caiu 1,0 ponto. 
Esses resultados, portanto, acabam reforçando nossa expectativa de retração do PIB neste trimestre. 

Abecip: preços dos imóveis residenciais continuaram em queda em maio
Os preços dos imóveis residenciais apresentaram queda de 0,26% em maio na comparação com abril, 
segundo os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip). Essa variação, por sua vez, foi menos intensa que a observada na passagem 
de março para abril, quando os preços tinham recuado 0,05%. Dentre as nove capitais pesquisadas, 
oito apresentaram recuo dos preços dos imóveis, com destaque para São Paulo, Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro, com quedas de 0,30%, 0,42% e 0,52%, respectivamente. Dessa forma, nos últimos doze 
meses, os preços acumularam retração de 1,73%. Nossa expectativa é de que os estoques, ainda em 
níveis elevados, deverão manter os preços em níveis baixos nos meses à frente.

Área do Euro: apesar do recuo em junho, o índice PMI continua a sugerir uma expansão da 
atividade econômica neste segundo trimestre
O índice PMI da Área do Euro recuou 1,1 ponto na passagem de maio para junho, segundo leitura 
preliminar divulgada hoje pela Markit. O resultado surpreendeu negativamente o mercado, que esperava 
uma redução menos intensa de 0,1 ponto. Para tanto, destacamos a queda de 1,6 ponto do índice do 
setor de serviços, que chegou a 54,7 pontos. Já o índice do setor manufatureiro teve ligeira retração, 
passando de 57,0 para 56,8 pontos, também frustrando a expectativa dos analistas de mercado, de uma 
alta de 0,3 ponto. Apesar dessa queda em junho, o indicador permanece em nível elevado sugerindo 
crescimento consistente da Área do Euro no segundo trimestre. 
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Tendências de mercado

México: Banco Central elevou a taxa básica de juros em 0,25 p.p., apontando para o fim do ciclo de 
aperto de juros
Em reunião de política monetária realizada ontem, o Banco Central do México (Banxico) elevou a taxa básica de 
juros de 6,75% para 7,00% a.a., em linha com a nossa expectativa e a mediana das expectativas dos analistas 
de mercado. No comunicado divulgado após a decisão, o Banxico apontou o combate do efeito secundário do 
choque de oferta (decorrentes da alta recente dos preços de combustíveis) e o efeito defasado da depreciação 
cambial sobre as expectativas de inflação e sobre a inflação corrente como justificativas para sua decisão. 
Porém, a autoridade monetária mexicana também deu destaque para alguns fatores que sugerem que o ciclo 
de alta de juros está próximo do fim: (i) a recente melhora do cenário para a taxa de câmbio do país (com queda 
na volatilidade e a apreciação da moeda doméstica) e (ii) a desaceleração da atividade econômica (puxada 
pela perda de dinamismo do consumo doméstico e dos investimentos), que deve corroborar para reduzir a 
pressão sobre os preços domésticos. Por fim, o Banxico reiterou que o patamar atual da taxa é condizente 
com a convergência da inflação para dentro do intervalo da meta no final de 2018. Assim, reforçamos nossa 
expectativa de que a autoridade monetária mexicana deve ter encerrado o ciclo de aumento da taxa de juros, 
mantendo-a no patamar de 7,00% até o final do ano.

Os mercados encerram a semana sem tendência única. As bolsas asiáticas fecharam o pregão com leve alta, 
com exceção de Hong Kong que permaneceu praticamente estável. As bolsas europeias operam no campo 
negativo e os índices futuros indicam que as bolsas dos Estados Unidos devem seguir na mesma direção, 
registrando perdas ao longo do dia. No mercado de divisas, o dólar se enfraquece ante as principais moedas 
dos países desenvolvidos e emergentes.

No mercado de commodities, os preços do petróleo são cotados em alta, após quedas significativas no início 
da semana. Hoje serão conhecidos os dados semanais sobre a perfuração de poços de petróleo nos Estados 
Unidos. As cotações das principais commodities agrícolas, por sua vez, estão em alta, com exceção do algodão 
e do açúcar. Os preços dos metais industriais também apresentam ganhos.
 
No Brasil, o mercado de juros futuros deve reagir à divulgação do IPCA-15, que deverá confirmar a tendência 
de desinflação verificada em outros índices de inflação. Esperamos que o indicador avance 0,09% em junho, 
após alta de 0,24% no mês anterior, acumulando variação de 3,45% nos últimos doze meses. Além disso, a 
CNI divulgará o Índice Nacional de Expectativas do Consumidor (INEC), referente a junho.
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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).
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22/06/17 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) (*) 8,86 -0,05 -0,92 -4,34

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,45 -0,03 0,04 -0,78

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,98 -0,04 -0,77 -3,72

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,98 -0,04 -1,25 -3,47

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.142,38 -6,77 85,09 206,54

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.249,27 -6,37 76,41 336,41

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 246,16 3,45 -1,09 -81,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,34 0,19 2,33 -1,04

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.272 0,84 -0,65 22,16

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.477 0,80 -0,34 22,77

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.435 -0,05 1,69 16,74

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,80 -0,01 -0,61 13,46

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.111 -0,14 2,20 25,18

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.147 -0,28 2,33 8,33

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,15 -0,02 -0,11 0,46

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,2 -0,8 -1,3

Iene - ¥/US$ (**) 111,33 0,0 0,0 6,6

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

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,11 -0,7 -3,0 -2,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,82 0,1 -0,6 3,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 166,50 -0,9 -19,6 -25,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,22 0,9 -16,1 -9,3

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.248 0,3 -1,1 -1,6

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 904 -1,6 -5,5 -20,5

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 363 -1,6 -3,3 -7,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 127 0,8 -4,8 -19,9


