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Boletim Diário

Deflação de produtos agropecuários impulsionou desaceleração do IGP-10

A dinâmica de arrefecimento dos preços de produtos agropecuários impulsionou o recuo do IGP-10 de maio
(conforme divulgado há pouco pela FGV), que registrou alta de 0,70%, ante a variação de 1,0% de abril –
ligeiramente abaixo do esperado por nós e pelo mercado (0,72%). Esse movimento corrobora a dissipação
dos choques do primeiro trimestre do ano, indicando um importante alívio aos preços ao consumidor à
frente. Dentro do IPA Agrícola – que recuou de 1,86% para -1,43% este mês – destacaram-se as deflações de
soja, mandioca e milho. A tendência baixista, entretanto, foi generalizada, com exceção dos preços de arroz.

No mesmo sentido, já refletindo essa desaceleração dos preços do atacado, conforme observado nos últimos
IGPs, o IPC variou 0,47%, abaixo do 0,73% do mês anterior. Assim como no IPCA, os preços de alimentação
têm apoiado a descompressão do índice – processo que deve se manter nas próximas divulgações. O INCC,
por sua vez, manteve-se próximo à estabilidade em relação a abril (0,31%).

Por fim, em sentido oposto, o IPA Industrial avançou de 0,96% para 1,60%, sendo que o movimento altista se
concentrou basicamente na aceleração de preços de minério de ferro (item que variou 7,06%, contra 1,83%
de abril). As cotações da commodity metálica, entretanto, têm arrefecido recentemente, sinalizando um
cenário prospectivo mais ameno para os preços industriais. Assim, o indicador agregado, que acumulou altas
de 3,27% no ano e de 8,02% nos últimos doze meses, deve acentuar seu recuo nas próximas divulgações.

Internacional

Indicadores de atividade sugerem desaceleração do crescimento norte-americano no início do segundo
trimestre

A produção industrial dos Estados Unidos recuou 0,5% na passagem de março para abril, segundo a série
com ajuste sazonal, divulgada ontem pelo Federal Reserve. Esse resultado, que frustrou a expectativa de
estabilidade, também foi inferior ao dado de março, revisado para cima (de -0,1% para +0,2%).

A desaceleração foi puxada pelas retrações dos setores de utilidade pública e de manufaturas, que mais do
que compensaram o resultado positivo do componente de mineração. Já a capacidade instalada ficou abaixo
do registrado anteriormente, passando de 78,5% para 77,9%.

Ontem também foram divulgados os dados de vendas nominais do varejo, cujo resultado apontou para uma
desaceleração no período (de 1,6% em março para -0,2% em abril). Em contrapartida, o resultado do índice
Empire State da indústria de transformação na região de Nova York sugeriu aceleração da produção em
maio; o indicador atingiu 17,8 pontos (ante 10,1 pontos no mês anterior), refletindo principalmente o avanço
das aberturas de novos pedidos de embarques.

Em suma, os dados do início do segundo trimestre são compatíveis com atividade norte-americana
desacelerando entre abril e junho, o que está alinhado com nossa estimativa de crescimento de 1,7% do PIB
no período.
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Tendências de Mercado

Os mercados acionários operam majoritariamente em alta nesta manhã, tentando ganhar fôlego após as
perdas dos últimos dias. Apesar disso, a cautela diante do conflito comercial entre Estados Unidos e China
continua presente.

As bolsas europeias operam em alta, após alguma volatilidade mais cedo. Além das tensões comerciais,
segue no radar notícias locais. A Comissão Europeia anunciou hoje multa contra cinco instituições financeiras
da região, pela participação em episódios de cartel no mercado de câmbio.

Ao mesmo tempo, os índices futuros norte-americanos mantêm-se em alta. Na Ásia, os pregões fecharam o
dia com resultados mistos. Pesa o decreto assinado ontem pelo presidente Trump, que restringe operações
de empresas de telecomunicação chinesas nos EUA. O governo chinês ameaçou retaliar novamente.

No mercado de câmbio, não se observa tendência única das moedas frente ao dólar. Já com relação às
commodities, destaque para a alta nas cotações do petróleo, que refletem uma série de fatores. Tensões
entre Estados Unidos e Irã, ataques a navios-tanque que transportam petróleo na Arábia Saudita e dados do
setor apoiam a ampliação de ganhos de preços da commodity, prolongando o quadro positivo da sessão
anterior.

Na agenda doméstica, em dia de poucos dados relevantes, o destaque ficou por conta do resultado do IGP-10
de maio, divulgado há pouco pela FGV.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pnad Contínua trimestral (1° tri)

11:00 Brasil Fiesp/Ciesp: Nível de Emprego Industrial (abr)

09:30 EUA EUA: Pedidos de auxílio desemprego (semanal)

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (mai) 10,0

15:00 México Banco Central anunciará decisão de política monetária 8,25% 8,25% 
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Indicadores do Mercado

15/05/19
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) (*) 6.46 0.00 -0.06 -0.17

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6.40 0.00 -0.07 -0.96

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 3.87 0.00 -0.29 -0.86

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4.36 0.02 -0.24 -1.06

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 175 -2.21 4.86 -12.64

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4.00 0.66 3.32 9.49

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 91,623 -0.51 -1.57 7.63

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 38,226 -0.51 -1.28 9.38

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,851 0.58 -1.88 5.15

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 253.75 0.46 -2.88 -3.91

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21,189 0.58 -4.42 -7.14

Índice de ações China - Shanghai (**) 2,939 1.91 -7.52 -7.94

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.37 -0.04 -0.18 -0.70

Euro - US$/€ (**) 1.12 -0.03 -0.91 -5.38

Iene - ¥/US$ (**) 109.60 -0.01 -2.18 -0.68

Libra - US$/£ (**) 1.28 -0.48 -1.93 -4.89

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19.05 -0.53 1.02 -3.28

Yuan - RMB/US$ (**) 6.88 0.00 2.50 7.95

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180.66 0.66 -6.76 -22.80

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71.77 0.74 0.83 -8.49

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,298 0.12 0.85 0.58

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 835.50 2.17 -7.04 -17.99

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 369.50 2.50 1.86 -8.14

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153.15 0.23 -2.27 9.35

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