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Boletim Diário

Banco Central da Inglaterra manteve a taxa básica de juros em 0,75% e reduziu suas expectativas de
crescimento para 2019 e 2020
Como o esperado, o Banco Central da Inglaterra (Bank of England, BoE) manteve sua taxa básica de juros em
0,75%, por unanimidade, em decisão anunciada ontem. Ademais, a instituição não alterou seu programa de
compras de títulos (£ 435 bilhões de títulos e £ 10 bilhões de ativos corporativos). O BoE rebaixou a sua
projeção de crescimento econômico do país para 2019 (de 1,7% para 1,2%) e para 2020 (de 1,7% para 1,5%),
além de reconhecer que a inflação deverá manter-se acima da meta nos próximos meses. Com isso, reiterou
sua visão menos otimista do cenário econômico, diante do quadro global e das incertezas em relação ao
processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o Brexit. A atividade corrente, contudo, continuou
sendo caracterizada como aquecida, apesar do recuo dos investimentos, influenciados negativamente pelo
Brexit, o que mantém a pressão sobre o nível de preços. A despeito dessa pressão inflacionária no curto
prazo, esperamos que o BoE eleve a taxa básica de juros em apenas uma oportunidade neste ano. No
entanto, o desfecho sobre as negociações do Brexit e o ritmo de crescimento mundial são variáveis que
precisam ser monitoradas, pois serão levadas em consideração nas decisões de política monetária. Em
relação ao Brexit, a primeira ministra britânica Theresa May se reuniu com lideranças da UE ontem para
apresentar uma proposta alternativa para o impasse na fronteira entre a Irlanda do Norte e Irlanda. Ainda
que a reunião não tenha resultado em um acordo, May sinalizou que as conversas foram produtivas.

Internacional

Banco Central do México manteve a taxa de juros em 8,25% ao ano, em linha com o esperado
O Banco Central do México (Banxico) decidiu ontem manter a taxa de juros em 8,25% ao ano, após duas
altas de 0,25 p.p. nas reuniões de novembro e dezembro. A decisão foi unânime e veio em linha com o
esperado pelos analistas de mercado. No comunicado, o conselho destacou o arrefecimento da atividade no
último trimestre do ano passado, refletindo a desaceleração da economia global e da demanda interna, além
de fatores transitórios, como os problemas na distribuição de combustíveis. Em relação à inflação, o Banxico
observou que houve desaceleração dos preços, porém apontou que a rigidez do núcleo segue elevada –
sendo uma preocupação ainda presente. Nesse sentido, o comitê ressaltou que o balanço de riscos para a
trajetória prevista da inflação continua inclinado para o lado positivo, em um ambiente de elevada incerteza.
Ademais, considerando a trajetória recente de inflação e o menor ritmo de crescimento da atividade, o
Banxico concluiu que a atual política monetária é consistente com a convergência da inflação para seu alvo.

Tendências de Mercado

Após notícias de que os presidentes dos EUA e da China não deverão se reunir neste mês, o ambiente de
cautela toma conta dos mercados acionários nesta sexta-feira, gerando preocupações acerca da tensão
comercial entre as duas economias. Além disso, informações de que Donald Trump proibirá equipamentos
de telecomunicação chineses nas redes wireless dos EUA tensionam ainda mais as relações sino-americanas.
Diante desse cenário, os pregões asiáticos fecharam o dia predominantemente no campo negativo, bem
como os índices futuros norte-americanos, que operam em baixa nesta manhã. Já na Europa, apesar do
superávit comercial alemão menor que o esperado em 2018, o que alimentou a percepção de desaceleração
da atividade global, as bolsas registram leves altas. Além disso, a União Europeia reduziu ontem suas
projeções para PIB da Área do Euro, diante dos sinais de menor crescimento mundial.

Destaques do dia

o Banco Central da Inglaterra manteve a taxa básica de juros em 0,75% e reduziu suas expectativas de
crescimento para 2019 e 2020

o Banco Central do México manteve a taxa de juros em 8,25% ao ano, em linha com o esperado
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No mercado de câmbio, o ambiente favorece o fortalecimento do dólar, conforme observado ao longo da
semana. A maioria das divisas, nesta manhã, deprecia em relação à moeda norte-americana. Destaque para
a desvalorização do euro e da libra, que refletem a perspectiva de menor crescimento econômico – em
especial da Alemanha e da Itália – e a redução das previsões do BoE (Banco da Inglaterra, na sigla em inglês)
para a economia do Reino Unido.

O clima de maior aversão ao risco dos investidores também é refletido nos preços das commodities. O
petróleo segue cotado em baixa – mas dados sobre a perfuração de novos poços nos Estados Unidos, a
serem divulgados hoje, podem nortear os preços ao longo do dia. No mesmo sentido, as commodities
metálicas são cotadas no campo negativo. Já as agrícolas registram ganhos, com exceção do café.

No Brasil, além de seguir a tendência internacional, o mercado deverá reagir ao resultado do IPCA de janeiro,
a ser divulgado às 9h pelo IBGE.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: IPCA (jan) 0,33% (m/m)

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (dez)
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Indicadores do Mercado

07/02/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -0,25

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,51 0,10 -0,08 -0,41

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,40 0,00 0,00 -0,40

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,47 0,10 -0,12 -1,59

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,17 0,03 -0,14 -0,49

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,58 0,05 -0,20 -0,59

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 165,74 2,26 -27,36 12,72

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,72 0,55 -0,45 13,70

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.406 -0,24 2,95 14,06

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.193 -0,31 3,18 14,77

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.706 -0,94 6,13 0,91

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 242,09 -1,46 5,06 -5,44

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 20.751 -0,59 3,55 -4,13

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.618 0,00 3,36 -20,88

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,66 -0,04 -0,04 -0,18

Euro - US$/€ (**) 1,13 -0,2 -1,2 -7,5

Iene - ¥/US$ (**) 109,82 -0,1 1,0 0,4

Libra - US$/£ (**) 1,30 0,2 1,4 -6,7

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,09 -0,1 -1,4 1,5

Yuan - RMB/US$ (**) 6,74 0,0 -1,6 7,6

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 178,10 -2,5 3,5 -14,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 61,63 -1,7 7,5 -5,9

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.309 0,0 1,5 -0,2

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 913 -0,9 0,1 -7,1

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 377 -0,9 -1,5 3,1

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 151 0,2 -0,9 4,2
(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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