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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

10:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (mai)

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(jul) 116 

Apesar do recuo da confiança do consumidor em julho, acreditamos em estabilização da 
atividade econômica ao longo deste segundo semestre
Em contraste com os dados preliminares da confiança da indústria, que mostraram recuperação em 
julho, o índice de confiança do consumidor chegou a 82,0 pontos neste mês, o equivalente a uma 
queda de 0,3 pontos em relação a junho, segundo dados divulgados há pouco pela FGV. O resultado 
refletiu a queda dos componentes de situação atual, que passou de 70,1 para 69,7, e de expectativa, 
que recuou 0,3 ponto, para 91,4. Essa retração da confiança do consumidor neste mês sugere que o 
consumo das famílias seguirá com desempenho modesto neste terceiro trimestre. Para os próximos 
meses, acreditamos em uma estabilização da demanda, à medida em que o ajuste do mercado de 
trabalho comece a perder força.

Anatel: TV por assinatura manteve trajetória de queda em maio
O número de usuários de TV por assinatura atingiu 18,64 milhões em maio, conforme divulgado ontem 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso corresponde a uma redução de 133,8 mil 
pontos ante abril de 2017, ou seja, uma retração de 0,7%. O resultado manteve a trajetória de queda 
observada nos últimos doze meses, acumulando retração de 1,4% ante maio de 2016. Acreditamos 
que esse mercado deve se acomodar em um patamar baixo, diante do mercado de trabalho ainda 
enfraquecido ao longo deste ano.

Balança comercial registrou superávit de US$ 2,2 bilhões na terceira semana de julho
O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 2,2 bilhões na terceira semana deste mês, 
de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
Esse resultado é equivalente a um superávit de US$ 65,8 bilhões em termos anualizados, levando em 
conta os ajustes sazonais. Entre os dias 17 e 21 de julho, as exportações somaram US$ 5,3 bilhões, 
superando as importações, que alcançaram US$ 3,1 bilhões. Ao comparar tais resultados com as médias 
diárias do mesmo período do ano passado, verificou-se aumento de 18,7% dos embarques e de 10,5% 
das compras externas. A expansão das exportações foi explicada pelo aumento das vendas das três 
categorias de produtos: básicos (25,8%), manufaturados (16,2%) e semimanufaturados (5,1%). Em 
relação às importações, houve crescimentos dos gastos, principalmente com adubos e fertilizantes, e 
com combustíveis e lubrificantes, de 67,9% e 53,6%, nessa ordem. Assim, o saldo da balança comercial 
acumulou superávit de US$ 4,6 bilhões em julho e de US$ 40,8 bilhões no ano.
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Tendências de mercado

Tesouro: emissões líquidas da dívida pública atingiram R$ 70,2 bilhões em junho
As emissões da dívida pública federal somaram R$ 74,1 bilhões em junho, enquanto os resgates atingiram 
R$ 3,8 bilhões, fazendo com que as emissões líquidas ficassem em R$ 70,2 bilhões, de acordo com os dados 
divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O estoque da dívida pública chegou a R$ 3,35 trilhões no mês. 
Vale notar que, mais uma vez observamos saída de estrangeiros na dívida pública (R$ 2,8 bilhões). Assim, a 
participação dos estrangeiros na dívida caiu para 12,9%, percentual inferior aos 16,4% observados em junho 
do ano passado. Quanto à composição da dívida, atualmente 35,1% da dívida pública federal é representada 
por títulos prefixados, ao passo que 30,3% são ligados ao índice de preços, 30,9% atrelados à taxa flutuante e 
apenas 3,8% relacionados ao câmbio. 

EUA: apesar da alta no índice de atividade dos EUA em julho continuamos projetando uma 
desaceleração no crescimento do país no segundo semestre do ano
O índice PMI composto dos EUA registrou alta de 1,2 ponto na passagem de junho para julho, atingindo 54,2 
pontos, segundo a leitura preliminar divulgada ontem pela Markit, Essa alta foi impulsionada pelo resultado positivo 
com o índice industrial, que saiu de 52,0 em junho para 53,2 em julho, ao passo que o indicador de serviços 
ficou estável em 54,2 pontos no período. Olhando para a composição do índice industrial se destacaram as altas 
dos componentes de encomendas, que passou de 51,6 em junho para 53,4, e produção, que saiu de 52,6 para 
54,3 no mesmo período. Apesar dessa alta no indicador de julho continuamos projetando uma desaceleração 
atividade econômica no segundo semestre do ano, mais em linha com o sugerido pelos indicadores de atividade 
regional do Banco Central dos EUA (Fed).

Alemanha: índice IFO apontou para continuidade do forte crescimento da economia
Os primeiros indicadores antecedentes de julho apontam para a continuidade do forte crescimento da economia 
alemã neste meio de ano. Apesar da queda da prévia do índice PMI composto, de 56,4 para 55,1 pontos entre 
junho e este mês, os dados divulgados hoje sugerem que o avanço da atividade da Área do Euro seguirá 
impulsionado pelo desempenho positivo da Alemanha. De fato, o índice IFO de sentimento econômico subiu 
de 115,2 para 116,0 pontos no período, conforme reportado há pouco, atingindo o maior nível da série histórica. 
O resultado surpreendeu os analistas de mercado que esperavam uma ligeira contração após cinco altas 
consecutivas. A elevação deste mês foi puxada pela alta de 1,2 ponto do indicador que mensura a situação 
corrente, enquanto as expectativas avançaram 0,5 ponto.

Os mercados acionários operam sem tendência única nesta terça-feira. As bolsas asiáticas fecharam o pregão 
em baixa, com exceção de Hong Kong, cujo índice se manteve praticamente estável. As bolsas europeias se 
recuperam, após surpresa positiva com os dados de confiança da Alemanha, divulgados nesta manhã. Os índices 
futuros das bolsas dos Estados Unidos, por sua vez, operam próximos à estabilidade. No mercado de divisas, 
o dólar ganha valor ante as principais moedas dos países desenvolvidos, com exceção do euro, à espera da 
reunião de política monetária do Fed nesta quarta-feira. 

No mercado de commodities, os preços do petróleo avançam, após a reunião da OPEP, onde a Arábia Saudita 
anunciou novos cortes de sua produção. Hoje serão conhecidos os dados do American Petroleum Institute (API) 
sobre a evolução dos estoques nos Estados Unidos ao longo da última semana. As commodities agrícolas são 
negociadas em queda, com exceção da soja, enquanto as cotações dos metais industriais sobem.

No Brasil, em dia com agenda de indicadores fraca, o mercado deve acompanhar o movimento externo, enquanto 
aguarda a decisão de política monetária do Copom na quarta-feira.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

24/07/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 8,30 0,00 -0,56 -4,99

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,24 0,00 -0,21 -0,20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 8,52 -0,02 -0,48 -4,32

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 8,40 0,00 -0,60 -3,92

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.227,40 -4,55 85,82 251,55

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.370,61 -16,34 132,37 334,95

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 211,39 0,45 -30,85 -77,59

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,15 0,13 -5,85 -3,36

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 65.100 0,64 6,57 14,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 27.096 0,60 6,62 14,75

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.470 -0,11 1,30 13,56

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,24 -0,26 -2,23 11,19

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.976 -0,62 -0,78 20,14

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.251 0,39 2,94 7,89

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,26 0,02 0,11 0,69

Euro - US$/€ (**) 1,16 -0,2 4,0 6,1

Iene - ¥/US$ (**) 111,10 0,0 -0,2 4,8

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,2 2,4 -0,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,73 0,4 -1,5 -4,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,74 -0,1 -1,2 0,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 176,23 -0,4 8,5 -6,7

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,60 1,1 6,7 6,4

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.254 0,0 -0,2 -5,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 998 -1,1 10,3 -0,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 377 -0,7 5,5 12,6

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 125 0,3 -1,3 -19,2

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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Schreurs Pires
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