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Agenda do dia

Internacional

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

12:30 Bacen: Fluxo cambial (semanal)

- Bacen: Anúncio da taxa básica de juros 14,25% Esperamos manutenção da taxa básica de juros.

- Seade/Dieese: Pesquisa de Emprego e Desemprego (mar)

11:00 EUA: Vendas de imóveis pendentes (mar) 0,3% (m/m)

15:00 EUA: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 0,50% Mercado espera manutenção da taxa básica de 

juros.

Demanda por viagens aéreas recuou novamente em março
A demanda doméstica por transporte aéreo recuou 7,3% em março, na comparação interanual, de 
acordo com os dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O 
resultado marcou, assim, a oitava contração consecutiva nessa métrica. A oferta doméstica apresentou 
retração ligeiramente mais intensa, de 7,5%, também em relação ao mesmo período do ano passado. 
As viagens internacionais caíram 0,7% na comparação com março de 2015, interrompendo sequência 
de 24 meses de alta. No mesmo sentido, a oferta de voos internacionais registrou declínio de 3,5%. 
Esperamos continuidade de queda da demanda por viagens aéreas nos próximos meses, em função 
da fraqueza do mercado de trabalho e do câmbio em patamar ainda depreciado. 

EUA: prévia do índice PMI composto apresentou modesta alta em abril
O Índice PMI Markit do setor de serviços norte-americano oscilou de 51,3 para 52,1 pontos entre março 
e abril, conforme divulgado ontem em sua leitura preliminar. A modesta elevação refletiu, em boa medida, 
o avanço de novos negócios, que se recuperaram da queda observada no mês passado. Com isso, o 
índice PMI composto subiu de 51,3 para 51,7 pontos, atingindo o maior patamar desde o início deste 
ano. Dessa forma, o resultado sugere uma taxa de crescimento anualizada de 0,8% do PIB dos EUA no 
segundo trimestre, ligeiramente acima do esperado pelo mercado para os primeiros três meses do ano. 

Reino Unido: desaceleração do PIB foi generalizada entre os componentes da oferta no 
primeiro trimestre
A economia britânica desacelerou de um crescimento de 0,6% entre o terceiro e o quarto trimestre de 
2015 para 0,4% nos três primeiros meses deste ano, conforme leitura preliminar do PIB divulgada nesta 
manhã. Esse comportamento foi generalizado pela ótica da oferta, com a maior contribuição partindo 
dos serviços, que recuaram de uma expansão de 0,8% para 0,6% no período. A construção exibiu o 
desempenho menos favorável, com retração de 0,9% na margem, seguida da indústria (-0,4%) e da 
agricultura (-0,1%). A acomodação da atividade econômica mundial no primeiro trimestre e as incertezas 
relacionadas à possibilidade de saída do país da União Europeia parecem ter afetado negativamente 
o PIB inglês, que nesta leitura ainda carece de mais detalhes – a próxima prévia será divulgada no dia 
26 de maio.
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Tendências de mercado

As bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje em baixa, a despeito da melhora dos lucros industriais chineses 
em março. O movimento de queda das ações refletiu a maior cautela diante do anúncio da decisão de política 
monetária do banco central norte-americano hoje à tarde. Já a maioria dos mercados europeus opera em alta 
neste momento, impulsionada pela elevação dos preços do petróleo e pelo avanço da confiança do consumidor 
alemão. Os índices futuros norte-americanos, entretanto, apresentam ligeiras perdas nesta manhã.

Como dito anteriormente, o petróleo registra forte alta, após os dados do American Institute of Petroleum 
mostrarem recuo dos estoques dos EUA na última semana. As commodities agrícolas, por sua vez, exibem 
declínio em seus preços, acompanhadas pelo cobre. As direções divergentes dos mercados hoje estão refletidas 
no comportamento do dólar ante as principais moedas: a divisa norte-americana se fortalece em relação ao 
rublo, ao rand e ao iene, mas perde valor na comparação com o euro, a libra e o ringgit. No Brasil, o mercado 
aguardará as decisões de política monetária do Fed e do Bacen, em mais um dia sem leilões de swap reverso.

Indicadores do Mercado

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

26/04/16 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 14,25 0,00 0,00 1,50

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 13,21 -1,39 -0,50 -0,37

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,66 -0,58 -0,82 50,92

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/16 (%) (*) 14,14 0,00 0,00 0,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,55 -0,98 -0,29 0,13

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2016 2.889,48 5,94 21,04 277,36

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.784,68 343,01 122,04 173,56

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 360,75 -114,97 -33,05 139,41

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,53 -9,24 -4,09 19,57

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 53.083 30,03 6,90 -6,21

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 21.834 27,36 6,30 -6,06

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.990 9,59 2,71 -0,50

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 234,05 5,47 3,45 -15,63

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 17.353 1,81 2,06 -13,32

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.965 6,60 -0,49 -32,52

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,93 0,09 0,03 0,02

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,8 1,2 3,9

Iene - ¥/US$ (**) 111,31 -4,7 -1,6 -6,5

Libra - US$/£ (**) 1,46 0,0 3,2 -4,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 17,37 -5,0 -1,0 12,9

Yuan - RMB/US$ (**) 6,49 -1,2 -0,5 4,8

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,48 18,0 9,3 -42,6

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 45,74 32,7 13,1 -29,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.242 7,3 1,7 5,7

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.018 16,4 11,8 4,9

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 382 3,7 3,3 4,9

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 155 0,3 -0,7 4,2



3DEPEC

B
ol

et
im

 D
iá

rio
 M

at
in

al

Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
Economia Internacional:  Fabiana D’Atri / Felipe Wajskop França / Thomas Henrique Schreurs Pires / Ellen Regina Steter
Economia Doméstica:  Igor Velecico / Estevão Augusto Oller Scripilliti/ Andréa Bastos Damico / Myriã Tatiany Neves Bast / Daniela Cunha de Lima / Ariana Stephanie Zerbinatti
Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Gabriel Marcondes dos Santos / Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito 

Equipe Técnica

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).


