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Agenda do dia

Fiscal

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

10:30 Bacen: Nota à imprensa - Política monetária e 
operações de crédito

- Tesouro: Resultado primário do governo central (abr) R$ 8,0 bilhões O governo central deve ter registrado superávit de 
R$ 8,0 bilhões em abril.

- CNI: Sondagem da Construção (abr)

09:30 EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal) 240 mil

09:30 EUA: Estoques no atacado (abr) - preliminar 0,2% (m/m)

Vendas dos distribuidores de aço registraram alta em abril
As vendas dos distribuidores de aço somaram 213,7 mil toneladas em abril, o que representa um 
crescimento de 3,6% na comparação com o mês anterior, segundo os dados divulgados ontem pelo 
Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e dessazonalizados pelo Depec-Bradesco. No sentido 
oposto, as compras totalizaram 221,3 mil toneladas, recuando 3,9% na mesma base de comparação. Em 
relação ao mesmo período de 2016, as vendas recuaram 13,2%, acumulando queda de 3,0% nos últimos 
doze meses, ao passo que as compras diminuíram 8,7%, acumulando em doze meses variação positiva 
de 4,4%. Com isso, os estoques atingiram 959,1 mil toneladas no período, o equivalente a 4,1 meses 
de vendas, abaixo dos 4,3 meses registrados em março, na série com ajuste sazonal. A demanda por 
produtos de aço nos meses à frente deverá melhorar, conforme ocorra a retomada da produção industrial.
 

FGV: recuo da confiança do comércio em maio foi explicado pela queda das expectativas
Em contraste com os índices de confiança dos demais setores referentes ao mês corrente, a Sondagem 
do Comércio divulgada hoje pela FGV apontou recuo entre abril em maio. O índice de confiança do 
comércio atingiu 88,6 pontos, o equivalente a uma queda de 0,5 ponto ante abril. O resultado reverte 
apenas parcialmente a forte alta registrada no mês anterior, quando o indicador havia avançado 3,5 
pontos em relação a março. O movimento foi decorrente da queda do indicador de expectativas, que 
passou de 95,8 para 94,8 pontos, ao passo que o indicador de situação atual ficou estável em 82,9 
pontos. Fazendo um balanço da evolução recente dos diversos índices de confiança, reforçamos nossa 
visão de que a retomada da economia acontecerá de forma gradual ao longo deste ano.

Tesouro: resgates líquidos da dívida pública atingiram R$ 13,2 bilhões em abril
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 62,1 bilhões em abril, enquanto os resgates atingiram 
R$ 75,3 bilhões, fazendo com que os resgates líquidos ficassem em R$ 13,2 bilhões, de acordo com os 
dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O estoque da dívida pública chegou a R$ 3,2 trilhões no 
mês. Vale notar que, após vários meses com saídas líquidas, observamos entrada de R$ 12,9 bilhões 
de estrangeiros na dívida pública. Assim, a participação dos estrangeiros na dívida subiu, alcançando 
13,6%, percentual inferior aos 17,4% observados em abril do ano passado. Quanto à composição da 
dívida, atualmente 34,0% da dívida pública federal é representada por títulos prefixados, ao passo que 
32,2% são ligados ao índice de preços, 30,0% atrelados à taxa flutuante e apenas 3,9% relacionados 
ao câmbio. 
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Tendências de mercado

Estados Unidos: ata do Fed reforçou expectativa de elevação da taxa de juros em junho
A ata da reunião do comitê de política monetária do Fed realizada no começo deste mês não trouxe grandes 
novidades em relação ao comunicado divulgado ao final da reunião. A ata reafirmou que o PIB do primeiro 
trimestre deve ter tido um caráter temporário. O fraco desempenho do consumo deve ser revertido, uma vez 
que o mercado de trabalho permanece dinâmico, com baixo desemprego e gradual melhora dos salários, e os 
indicadores de confiança estão em alta. A maioria dos membros prevê que um novo movimento de normalização 
deverá ocorrer em breve, sendo que alguns membros defenderam a elevação da taxa de juros já na reunião 
de maio. Isso reforça nossa expectativa de alta dos juros na próxima reunião, a ser realizada em junho. Além 
disso, esperamos mais uma elevação da taxa de juros dos EUA em setembro.
 

Os mercados globais operam com tendência positiva nesta quinta-feira, após a ata do Fed ontem reforçar a 
expectativa de que a autoridade monetária deverá continuar a elevar as taxas de juros de maneira gradual. As 
bolsas asiáticas fecharam o pregão em alta, com destaque para as bolsas de Shanghai e Hong Kong. As bolsas 
europeias também apresentam resultado positivo nesta manhã, mesma tendência apontada pelos índices futuros 
para as bolsas norte-americanas ao longo do dia. No mercado de moedas, o dólar ganha valor ante as principais 
moedas dos países desenvolvidos enquanto as moedas dos países emergentes se valorizam.
 
Os preços do petróleo são cotados em queda, apesar da expectativa de que a Opep anuncie hoje um 
prolongamento do acordo que limita os cortes de produção por mais nove meses.  Os metais industriais são 
negociados em alta, mesmo movimento apresentado pelas principais commodities agrícolas, com exceção do 
açúcar e do algodão.
 
No Brasil, o mercado de juros deve seguir atento ao noticiário político. No calendário econômico, destacamos 
a divulgação do resultado fiscal de abril, para o qual esperamos que superávit primário de R$ 8 bilhões do 
governo central. Além disso, o Banco Central divulgará os dados do mercado de crédito, também relativos ao 
mês passado.
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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).

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

24/05/17 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) (*) 9,50 -0,07 0,21 -3,74

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,22 -0,06 0,21 -0,57

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,56 -0,05 0,05 -3,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,67 -0,22 0,33 -3,01

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.115,85 37,78 -47,32 194,31

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.229,19 39,93 -127,77 357,99

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 241,93 -7,36 20,34 -117,06

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,28 0,17 4,72 -8,28

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 63.257 0,95 -1,76 28,19

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.244 0,97 -1,30 28,74

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.404 0,25 1,27 15,82

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 263,30 0,00 1,81 13,58

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.743 0,66 4,59 19,66

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.064 0,07 -2,09 8,59

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,25 -0,03 -0,02 0,39

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,3 3,2 0,7

Iene - ¥/US$ (**) 111,49 -0,3 1,6 1,4

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,1 1,4 -11,4

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,44 -1,0 -1,5 -0,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,87 0,0 -0,1 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 183,92 -1,1 3,0 0,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 53,96 -0,4 4,6 11,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.253 -0,2 -1,8 1,9

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 948 0,0 -1,4 -10,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 371 0,5 3,3 -6,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 134 0,0 -3,3 -14,3


