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Agenda do dia

Atividade

Destaques da semana

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:30 Tesouro: Relatório mensal da dívida pública federal 
(jun)

15:00 MDIC: Balança comercial (semanal)

11:30 EUA: Índice de atividade do Fed Dallas (jul) -11,5

Expectativas para o IPCA de 2016 continuaram caindo na última semana 
Por mais uma semana, o mercado seguiu com importantes ajustes em suas projeções para a inflação 
e para a taxa de câmbio, com destaque para a variação do IPCA para 2016, cuja mediana passou de 
7,26% para 7,21%, conforme apontado pelo Relatório Focus, com estimativas coletadas até o dia 22 
de julho, divulgado há pouco pelo Banco Central. Já a mediana das expectativas do IPCA para 2017 
apresentou apenas ligeira redução, passando de 5,30% para 5,29% . A mediana das projeções para a 
taxa Selic permaneceu em 13,25% e 11,00% para o final de 2016 e de 2017, respectivamente. Por outro 
lado, a estimativa para o PIB foi novamente ajustada, de uma queda de 3,25% para outra de 3,27% para 
este ano, enquanto o crescimento esperado para 2017 permaneceu em 1,10%. Por fim, as estimativas 
para a taxa de câmbio  foram revisadas para o final de 2016, de R$/US$ 3,39 para R$/US$ 3,34, e foram 
mantidas em R$/US$ 3,50 para 2017.

Mercado estará atento aos detalhes da ata do Copom, a ser divulgada nesta semana, para 
calibrar suas expectativas em relação ao início do ciclo de queda da Selic 
A Ata do Copom,  a ser divulgada amanhã, será o destaque da agenda desta semana. Após o comunicado 
mais amplo e detalhado, a ata trará a avaliação mais completa do cenário e deverá explorar as 
condicionantes para o começo da flexibilização da política monetária, apresentadas na decisão anunciada 
na semana passada. Além disso, conheceremos os resultados dos dados de mercado de trabalho do 
Caged, na quarta-feira, e da Pnad Contínua, na sexta-feira, ambos referentes a junho, que deverão 
mostrar menor ritmo de piora no período. O BC também divulgará a nota do setor externo do último 
mês, na terça-feira, que deverá apontar déficit em conta corrente de US$ 1,3 bilhão no período, assim 
como investimentos diretos do País somando US$ 3,0 bilhões, reforçando o ajuste do conta corrente em 
curso. Na quinta-feira, teremos o resultado da última leitura do IGP-M de julho, cuja alta esperada de 
0,46% deverá refletir forte desaceleração do IPA industrial, mesmo dia em que será divulgado o resultado 
primário do governo central de junho. Por fim, ao longo da semana, serão divulgadas as sondagens da 
FGV para os diversos segmentos da economia, mantendo a tendência positiva de retomada da confiança 
observada nos últimos meses.

FGV: confiança do consumidor registrou a terceira elevação consecutiva em julho, 
impulsionada pelo índice de expectativas
O índice de confiança do consumidor alcançou 76,7 pontos em julho, conforme divulgado há pouco pela 
FGV. O resultado, que corresponde a uma alta de 5,4 pontos na margem, foi impulsionado pela melhor 
avaliação das expectativas, cujo indicador cresceu 8,2 pontos no período. O índice de situação atual 
apresentou elevação mais modesta, de 1,0 ponto. Dessa forma, os dados sugerem alguma recuperação 
do consumo das famílias à frente. Vale destacar, entretanto, que a relativa estabilidade do indicador de 
situação corrente em patamar ainda baixo sinaliza moderação do consumo no terceiro trimestre. 
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Tendências de mercado

EUA: prévia do índice PMI da indústria de transformação sugere desempenho positivo da atividade 
industrial em julho
O índice PMI da indústria de transformação norte-americana alcançou 52,9 pontos em julho, de acordo com 
sua leitura preliminar divulgada na última sexta-feira pela Markit. O resultado, que ficou acima dos 51,3 pontos 
registrados no mês passado, refletiu a melhora generalizada de seus componentes, com destaque para a 
produção, que registrou a maior alta desde novembro de 2015. No mesmo sentido, a criação de empregos 
apresentou o ritmo de expansão mais intenso dos últimos doze meses. Em contrapartida, as exportações 
desaceleraram no período, devido, ao menos parcialmente, ao fortalecimento do dólar no exterior. Os dados 
sinalizam assim, ainda que de forma preliminar, desempenho positivo da atividade industrial dos EUA em julho, 
após expansão de 0,6% observada no mês anterior.

Os mercados internacionais iniciaram a semana com desempenho positivo, diante da  modesta queda do índice 
Ifo de sentimento econômico alemão em julho, apesar da decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. 
O indicador passou de 108,7 em junho para 108,3 pontos. A retração foi ocasionada pela pior avaliação das 
expectativas, que caíram de 103,1 para 102,2 pontos. Em contrapartida, o indicador de situação atual registrou 
ligeira elevação de 0,1 ponto, ao atingir 114,7 pontos  no mês corrente. Assim, as bolsas europeias operam em 
alta neste momento. No mesmo sentido, os mercados asiáticos, com exceção do japonês, também encerraram 
o pregão com ganhos nesta segunda-feira. Já os índices futuros norte-americanos são cotados próximos à 
estabilidade.

Entre as commodities, o cobre aponta elevação em suas cotações, refletindo a expectativa de concessões de 
estímulos adicionais à economia chinesa, enquanto o minério de ferro na China apresenta retração em seus 
preços, por conta do aumento dos estoques nos portos do país. O petróleo também registra baixa em suas 
cotações, após os dados do Barker Hughes apontarem que 14 novos poços entraram em atividade nos EUA na 
última semana. Já as principais agrícolas registram ganhos em seus preços. O dólar apresenta desempenho 
misto nesta manhã, mostrando-se fortalecido ante o iene, o rublo, o won sul-coreano e o ringgit malaio, ao passo 
que o euro, a libra, o yuan e a lira turca valorizam em relação à moeda norte-americana. No Brasil, o mercado 
aguarda a divulgação do relatório mensal da dívida pública federal referente a junho. Ademais, a bolsa brasileira 
deverá acompanhar o movimento dos mercados no exterior. 
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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).

Indicadores do Mercado

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

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

22/07/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 0,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,28 0,01 0,09 -0,50

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,44 0,06 -0,80 0,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,95 0,00 0,21 0,62

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,84 0,06 0,15 0,10

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.929,64 1,52 20,16 239,24

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.044,20 65,94 127,36 368,32

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 288,98 2,75 -39,09 23,01

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,26 -0,46 -3,59 1,01

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 57.002 0,64 13,65 11,95

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 23.614 0,65 13,79 10,95

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.175 0,46 4,30 2,88

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 228,66 0,00 -0,53 -15,42

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 16.627 -1,09 3,50 -19,26

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.013 -0,86 3,69 -25,17

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,57 0,01 -0,12 -0,76

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,5 -2,9 0,4

Iene - ¥/US$ (**) 105,99 0,2 1,5 -14,5

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,9 -10,8 -16,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,55 -0,2 0,3 15,1

Yuan - RMB/US$ (**) 6,68 0,1 1,7 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,90 -0,8 -8,9 -26,4

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,69 -1,1 -8,4 -18,6

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.323 -0,6 4,4 21,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.007 -2,5 -11,5 -1,4

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 335 0,2 -14,8 -16,8

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 -0,1 -2,1 10,1


