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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

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

10:30 Bacen: Nota à Imprensa - Setor Externo (set)
Projetamos déficit de US$ 1,4 bilhão em conta 
corrente e Invvestimento Direto no País positivo em 
US$ 6,0 bilhões.

11:00 EUA: Índice de preços de imóveis (ago) 0,5% (m/m)

11:00 EUA: Índice de preços de casas S&P/CaseShiller (ago)

12:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board 
(out) 101,0

12:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (out) -4,0

Índice de sentimento econômico da Alemanha subiu em outubro, atingindo o maior patamar 
desde abril de 2014
O índice Ifo de sentimento econômico da Alemanha avançou de 109,5 para 110,5 pontos entre setembro 
e outubro, conforme reportado hoje, alcançando o maior patamar desde abril de 2014. O indicador de 
expectativas contribuiu de forma mais expressiva para a melhora da confiança, ao subir 1,6 ponto. No 
mesmo sentido, o índice que avalia a situação corrente apresentou alta de 0,3 ponto. Setorialmente, 
apenas o segmento do comércio por atacado registrou queda no período, enquanto o varejo ficou 
praticamente estável. A retomada da confiança das empresas, juntamente com a expansão indicada 
pelo índice PMI divulgado ontem, sugere aceleração do crescimento da economia alemã neste quarto 
trimestre. 

CNI: sondagem da indústria da construção indicou que atividade do setor recuou em setembro
O indicador que mensura o nível de atividade da construção civil em relação ao mês anterior atingiu 
41,5 pontos em setembro, segundo a Sondagem da Construção divulgada ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O resultado, que está abaixo do nível neutro de 50 pontos, representa uma 
queda de 0,4% na passagem de agosto para setembro, de acordo com os dados dessazonalizados pelo 
Depec-Bradesco. Em contrapartida, o índice que mensura o nível de atividade em relação ao usual subiu 
1,1% ante agosto. Na comparação interanual, os indicadores subiram 15,6% e 5,2%, respectivamente, 
Dessa forma, esses resultados reforçam nossa expectativa de recuperação gradual da economia.

Balança comercial permaneceu positiva, com superávit de US$ 709 milhões na terceira semana 
de outubro
O saldo da balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 709 milhões na terceira semana de 
outubro, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços. Esse resultado equivale a um saldo positivo de US$ 42 bilhões, em termos anualizados e já 
feitos os ajustes semanais. Entre os dias 17 e 21 deste mês, as exportações somaram US$ 3,352 bilhões, 
superando as importações que alcançaram US$ 2,643 bilhões. A comparação com as médias diárias do 
mesmo período do ano passado mostra queda de 7,7 % das exportações e de 14,6% das importações. A 
retração das compras externas foi explicada, principalmente, pelos gastos com combustíveis e lubrificantes 
e de adubos e fertilizantes, que caíram 50,7% e 39,9%, nessa ordem. Em relação aos embarques, 
houve aumento de 0,2% da venda de semimanufaturados e quedas de 14,5% e 2,7% de básicos e 
manufaturados, respectivamente. Na margem, tanto as exportações quanto importações desaceleraram, 
com destaque para o recuo mais expressiva das compras. Assim, com o resultado da semana, o saldo 
da balança comercial acumulou superávit de US$ 1,870 bilhão no mês e de US$ 38,051 bilhões no ano. 
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Tendências de mercado

EUA: resultado prévio do índice PMI da indústria de transformação de outubro sugere crescimento do 
setor industrial no início do quarto trimestre
O índice PMI da indústria de transformação norte-americana avançou de 51,5 para 53,2 pontos entre setembro 
e outubro, segundo sua leitura preliminar divulgada ontem pela Markit. Merece destaque a alta do subíndice 
de produção, pelo quinto mês consecutivo, registrando a maior expansão dos últimos doze meses. No mesmo 
sentido, os novos pedidos avançaram no período, também acelerando em relação aos meses anteriores. Já as 
exportações mostraram pequena elevação, diante do fortalecimento do dólar ante as demais moedas. Assim, o 
indicador aponta para aceleração do crescimento do setor industrial no quarto trimestre, visto que os dados de 
produção industrial sugerem modesta alta no trimestre findo em setembro. Vale lembrar que a primeira prévia 
do resultado do PIB do terceiro trimestre será divulgada nesta sexta-feira. 

Os discursos de dois membros do Fed ontem ajudaram o mercado a consolidar a expectativa de que o Fed deve 
subir os juros norte-americanos em dezembro. Na Alemanha, o índice IFO mostrou alta superior à esperada, com 
melhor avaliação tanto da situação atual como das expectativas. Nesse contexto, as bolsas asiáticas encerraram 
o dia sem tendência única. A bolsa de Tóquio fechou em alta, refletindo a desvalorização do iene, enquanto as 
bolsas de Shanghai e Hong Kong ficaram próximas à estabilidade. As principais bolsas europeias registram 
ganhos neste momento, refletindo os resultados melhores que os esperados do índice IFO. Os índices futuros 
norte-americanos também apontam alta das bolsas americanas hoje. 
 
As cotações das commodities agrícolas não registram tendência única, com alta do milho e queda de soja e 
trigo. Os preços dos metais industriais registram fortes altas, impulsionados pelo maior otimismo do mercado 
com a economia mundial. O petróleo também opera  cotado em elevação, aguardando a divulgação dos dados 
dos estoques norte-americanos do produto na última semana, pelo API. O dólar registra pequena variação ante 
a Libra e o Euro. A alta dos preços dos metais, por sua vez, contribui para a valorização das moedas dos países 
exportadores dessas commodities.
 
No Brasil, o mercado deve analisar a ata da reunião do Copom que decidiu por um corte de 0,25 p.p. da Selic, 
em busca das condições que levariam a autoridade monetária a ampliar o ritmo de corte dos juros. Além disso, 
os dados da nota do setor externo de setembro, a serem divulgados hoje de manhã pelo BC, devem mostrar 
um déficit em conta corrente de US$ 1,4 bilhão e investimentos diretos no país somando US$ 6,0 bilhões.
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(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

24/10/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

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

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 12,38 -0,04 -0,18 -2,87

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) -48,86 -50,81 -51,13 -52,72

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,72 0,00 -0,10 -1,63

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,16 -0,03 -0,06 -3,71

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 3.005,54 1,75 12,70 248,29

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.183,10 16,85 155,13 848,35

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 260,30 -3,93 -6,42 -200,16

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,12 -1,08 -3,75 -19,45

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 64.060 -0,08 9,14 34,59

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 26.451 -0,05 8,71 32,68

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.151 0,47 -0,62 3,67

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 231,30 -0,01 -0,15 -9,11

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.234 0,29 2,87 -8,45

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.128 1,21 3,11 -8,33

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,76 0,03 0,15 -0,32

Euro - US$/€ (**) 1,09 0,0 -3,1 -1,2

Iene - ¥/US$ (**) 104,18 0,4 3,1 -14,2

Libra - US$/£ (**) 1,22 0,0 -5,6 -20,1

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,55 -0,2 -6,2 11,8

Yuan - RMB/US$ (**) 6,78 0,1 1,6 6,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 189,44 0,0 6,3 -4,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 51,46 -0,6 12,1 7,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.262 -0,3 -5,6 8,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 992 0,9 3,9 10,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 348 -1,2 3,5 -8,3

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,2 -0,5 2,0

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
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 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:     Bruno Sanchez Honório / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer  


