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Boletim Diário

Balança comercial registrou superávit de aproximadamente US$ 1,4 bilhão na segunda semana de abril

O saldo da balança comercial brasileira foi superavitário em cerca de US$ 1,4 bilhão na segunda semana
deste mês, de acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria do Comércio Exterior e Assuntos
Internacionais do Ministério da Economia. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes
sazonais, o resultado é equivalente a um superávit de US$ 73,6 bilhões. No período, as exportações somaram
aproximadamente US$ 4,5 bilhões, superando as importações, de quase US$ 3,1 bilhões.

Comparadas as médias diárias até a segunda semana deste mês com as de abril de 2018, as exportações
avançaram 5,5%, enquanto as importações recuaram 4,2%. O crescimento dos embarques foi explicado pelo
aumento nas vendas de produtos manufaturados, de básicos e de semimanufaturados. Em relação às
importações, diminuíram os gastos principalmente com veículos automóveis e partes e com bebidas e álcool.

Na margem, em termos dessazonalizados e excluindo as operações de petróleo, os embarques e as compras
externas tiveram quedas de 5,6% e de 9,8%, respectivamente. Com esse resultado, a balança comercial
acumulou superávit de US$ 14,1 bilhões no ano.

Internacional

Indicador de expectativas da Alemanha seguiu mostrando melhora em abril, enquanto o índice de situação
atual recuou

O Índice Zew de expectativas da Alemanha apresentou alta de 6,7 pontos em abril, atingindo o patamar
positivo de 3,1 pontos, conforme divulgado hoje. Com esse resultado, pela primeira vez desde março do ano
passado o indicador fica acima de zero e também das expectativas do mercado, cuja mediana indicava alta
de 4,1 pontos, sinalizando um ligeiro otimismo para o futuro. Ainda assim, o índice continua em nível bem
abaixo da média histórica, de 22,2 pontos.

Por outro lado, o indicador de situação atual manteve a trajetória de queda, com recuo de 5,6 pontos,
superior ao esperado (-2,6 pontos), atingindo 5,5 pontos. Em suma, esses resultados sugerem um cenário de
desaceleração da economia alemã neste início de ano, diante de maiores riscos ao crescimento global, ainda
que nossa expectativa seja de estabilidade a partir do segundo trimestre.

Empire State registrou avanço em abril, mas permanece em patamar abaixo do registrado no ano anterior

O índice de atividade Empire State da indústria de transformação atingiu 10,1 pontos em abril, subindo 6,4
pontos em relação ao mês anterior, conforme divulgado ontem pelo Fed de Nova York. Esse resultado
surpreendeu positivamente, pois o mercado esperava uma alta mais branda (8,0 pontos) e refletiu,
sobretudo, os avanços na margem dos componentes de novas ordens, horas trabalhadas na semana e
estoques. Já a abertura de emprego registrou queda no período. Em suma, o índice Empire State, que é o
primeiro indicador regional de atividade industrial norte-americana divulgado para o mês de abril, sugeriu
recuperação da atividade no começo do segundo trimestre do ano, em linha com nossa percepção de
aceleração da atividade ao longo de 2019.
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Tendências de mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo nesta terça-feira, apesar da liquidez
reduzida na semana por conta do feriado da Sexta-Feira Santa. Na Ásia, os pregões fecharam o dia em alta,
impulsionados por ações chinesas, lideradas por seguradoras. Além disso, a bolsa de Sydney também
registrou ganhos após o Banco Central da Austrália ter discutido um possível corte de juros em sua ata de
política monetária.

Os índices futuros norte-americanos, no mesmo sentido, apresentam bom desempenho nesta manhã. As
bolsas europeias, por outro lado, registram resultados mistos, após o índice ZEW ter apontado melhora nas
expectativas econômicas alemãs, mas uma deterioração nas condições atuais. Ainda hoje, balanços nos
Estados Unidos devem nortear as negociações, bem como a expectativa em torno da divulgação do PIB da
China, referente ao primeiro trimestre.

No mercado de câmbio, a despeito do tom predominantemente otimista dos investidores, a maioria das
moedas deprecia frente ao dólar – com exceção do iene. Ademais, a mesma tendência baixista é observada
no campo das commodities. Hoje, entretanto, serão divulgados dados sobre estoques norte-americanos de
petróleo, que podem reverter a baixa nas cotações da commodity, se favoráveis.

No Brasil, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir o cenário internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Índice de preços ao produtor (fev)

10:15 EUA Produção industrial (mar) 0,3% (m/m)

23:00 China PIB 6,3% (a/a) 6,2% (a/a)

23:00 China Produção industrial (mar) 5,6% (a/a)

23:00 China Investimento em ativos fixos (mar) 6,3% (a/a)



3

Indicadores do Mercado

15/04/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6.50 0.00 0.00 0.00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6.53 -0.01 0.10 0.21

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6.47 0.00 0.09 -0.47

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 -0.02 0.21 -0.29

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4.60 0.00 0.20 -0.61

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 170 -0.70 14.40 4.26

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.87 -0.22 1.56 13.17

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 93,083 0.22 -6.11 10.37

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 38,724 0.19 -5.83 11.53

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,906 -0.06 2.94 9.38

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261.27 0.18 1.86 2.20

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,169 1.37 3.35 1.79

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,178 -0.34 5.16 0.59

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.55 -0.01 -0.03 -0.27

Euro - US$/€ (**) 1.13 0.03 -0.19 -8.33

Iene - ¥/US$ (**) 112.04 0.04 0.50 4.37

Libra - US$/£ (**) 1.31 0.18 -1.42 -8.03

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.86 0.56 -1.83 4.50

Yuan - RMB/US$ (**) 6.71 0.07 -0.07 6.85

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 187.41 -0.95 3.55 -12.28

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71.18 -0.52 5.99 -1.93

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,287 -0.29 -1.24 -4.31

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 898.75 0.39 -1.15 -14.75

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 362.75 0.48 -2.81 -6.08

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156.70 -0.29 2.25 9.35

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