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Agenda do dia

Atividade

Setor Externo

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Índice de Preços ao Produtor - indústrias de 
transformação (mai)

- Tesouro: Resultado primário do governo central (mai) - R$ 18 
bilhões

09:30 EUA: PIB (1° tri.) - final 1,0% (tri/tri)

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

11:00 EUA: Confiança do consumidor - Conference Board (jun) 93 

11:00 EUA: Índice de atividade do Fed Richmond (jun) 2

Confiança da indústria manteve a tendência de recuperação em junho, puxada pela melhora 
das expectativas
O índice de confiança da indústria atingiu 83,4 pontos em junho, o maior patamar registrado desde 
fevereiro de 2015, conforme divulgado há pouco pela leitura final da Sondagem da Indústria da FGV. 
O resultado é equivalente a um avanço de 4,2 pontos na margem, superando o resultado prévio, que 
indicava alta de 3,9 pontos. O movimento foi impulsionado, majoritariamente, pela melhor avaliação das 
expectativas, cujo indicador subiu 7,5 pontos no período, com sinalização favorável para a retomada 
da produção. No mesmo sentido, o índice de situação atual apresentou alta de 0,7 ponto. Já o Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada ficou praticamente estável na passagem de maio para este mês, ao 
passar de 73,8% para 73,9%. Dessa forma, mantendo a indicação dos diversos indicadores de confiança 
conhecidos nos últimos meses, essa melhora da confiança do setor industrial em junho reforça nossa 
expectativa de estabilização da atividade econômica já neste trimestre. 

BC: estoque de crédito se manteve estável em maio, com melhora das concessões às pessoas 
físicas
Interrompendo uma sequência de quatro meses em queda, o estoque total de crédito no Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) ficou praticamente estável em maio, com alta de 0,01% em relação a abril 
– já descontados os efeitos sazonais. Com esse resultado, a carteira do SFN somou R$ 3,14 trilhões, 
levando a relação entre crédito e PIB a 52,4%. Esse resultado foi impulsionado principalmente pelo 
bom desempenho da carteira de pessoa física, que avançou 0,3% na passagem de abril para maio, já 
descontando os efeitos sazonais. Por outro lado, a carteira de pessoa jurídica registrou a quarta queda 
seguida, de 0,4%, na mesma base de comparação. No ano, o estoque total de crédito acumula retração 
de 0,6%, puxado pelo fraco desempenho de pessoa jurídica (com recuo de 3,2%), enquanto a carteira 
de pessoa física acumulou expansão de 1,4%. Por fim, vale mencionar que o Banco Central reduziu 
suas projeções para o mercado de crédito deste ano, ajustando o crescimento do estoque total, de 5% 
para 1% – o que representa uma desaceleração em relação à expansão de 6,6% registrada em 2015.

MDIC: balança comercial registrou superávit de US$ 1,100 bilhão na quarta semana do mês
O saldo da balança comercial brasileira chegou a um superávit de US$ 1,100 bilhão na quarta semana 
de junho, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento 
e Comércio Exterior (MDIC). Entre os dias 20 e 24 deste mês, as exportações somaram US$ 4,009 
bilhões, superando as importações, que alcançaram US$ 2,909 bilhões. A comparação com as médias 
diárias de junho do ano passado mostra queda das exportações de 17,6% enquanto as importações 
recuaram em 19,5%. A queda das exportações foi impulsionada pela retração de 21,5% das vendas de 
produtos manufaturados e de 18,7% de produtos básicos, enquanto os produtos semimanufaturados 
exibiram crescimento de 1,6%. Em relação às importações, houve queda, principalmente, dos gastos com 
siderúrgicos (-51,7%), combustíveis e lubrificantes (-45,0%) e veículos automóveis e partes (-40,2%). 
Dessa forma, o saldo da balança comercial acumula superávit de US$ 3,448 bilhões no mês e, no ano, 
saldo positivo atingiu US$ 23,110 bilhões.
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Tendências de mercado

EUA: prévia do índice PMI composto apresentou alta em junho, impulsionado pelo desempenho da 
indústria manufatureira
O índice PMI composto da economia norte-americana subiu de 50,9 para 51,9 pontos na passagem de maio 
para junho, conforme divulgado ontem pela Markit. O resultado refletiu a elevação do indicador da indústria de 
transformação, divulgado na semana passada, visto que o índice que mensura a atividade do setor de serviços 
ficou estável em 51,3 pontos no período. Os dados sugerem, assim, um crescimento trimestral anualizado de 
1,0% do PIB norte-americano no segundo trimestre deste ano. 

Os mercados internacionais se recuperam parcialmente dos recuos dos dois pregões anteriores, registrando 
primeiro desempenho positivo desde a saída do Reino Unido da União Europeia. A maioria das bolsas asiáticas, 
por exemplo, fechou o dia em alta, com exceção das ações em Hong Kong. Na Europa, os mercados apresentam 
elevações de cerca de 2,0% nesta manhã. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos são cotados 
em alta, em dia de divulgação da terceira leitura do PIB do primeiro trimestre e do índice de confiança do 
consumidor referente a junho. Nesse ambiente, o mercado acionário brasileiro tende a operar no campo positivo, 
seguindo a tendência externa.

A menor aversão ao risco faz com que as principais moedas se valorizem ante o dólar, com exceção do iene; 
diante disso, o real deve apreciar hoje. As commodities também são beneficiadas pela menor cautela no exterior. 
Os preços do petróleo, com isso, avançam após dois dias em queda, refletindo também a possível greve de 
trabalhadores do setor petrolífero na Noruega. A cotação das metálicas industriais e das principais agrícolas 
acompanha o movimento, com alta. No Brasil, o mercado estará atento à divulgação do Relatório Trimestral de 
Inflação, agora às 8h30, com foco na sinalização para os próximos passos da política monetária. Além disso, 
também será divulgado hoje o resultado primário do governo central de maio, para o qual projetamos déficit de 
R$ 18 bilhões. 
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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:  Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas

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).

Indicadores do Mercado

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

27/06/16 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) (*) 13,02 -0,07 -0,30 -1,34

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 3,20 0,04 0,31 1,35

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/17 (%) (*) 13,65 -0,04 -0,04 -0,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 12,53 -0,11 -0,46 -0,82

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2017 2.913,51 2,01 33,58 260,99

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 2.971,18 31,90 135,56 247,22

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 344,86 -0,27 -4,99 89,16

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,39 0,46 -5,97 8,38

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 49.246 -1,72 0,40 -8,83

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 20.428 -1,62 0,73 -8,76

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 17.140 -1,50 -4,10 -4,49

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 208,01 -4,12 -11,65 -22,35

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 15.309 2,39 -9,06 -26,06

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.896 1,45 2,65 -30,94

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 1,44 -0,12 -0,41 -1,03

Euro - US$/€ (**) 1,10 -0,8 -0,8 -1,3

Iene - ¥/US$ (**) 102,00 -0,2 -7,6 -17,6

Libra - US$/£ (**) 1,32 -3,3 -9,5 -16,0

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,18 1,4 3,9 23,3

Yuan - RMB/US$ (**) 6,65 0,5 1,4 7,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187,57 -1,1 1,4 -37,3

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 47,16 -2,6 -4,4 -25,5

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.323 0,2 9,0 12,8

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 1.133 2,7 4,3 13,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 385 0,2 -6,7 0,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157 -0,5 0,8 8,5


