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Boletim Diário

Recuo de IPC-Fipe corrobora expectativa de IPCA contido em maio

O IPC-Fipe da segunda quadrissemana de maio variou 0,15%, segundo dados divulgados hoje. Trata-se da
menor taxa desde o início de janeiro e, embora esperado por nós (projeção era 0,16%), surpreendeu o
mercado, que esperava uma variação mais forte (0,25%). O indicador, que contempla a inflação ao
consumidor de São Paulo, é um antecedente para a inflação nacional e tem corroborado nossa expectativa
de que o IPCA deste mês apresentará uma importante descompressão em relação às últimas divulgações. O
recuo tem como destaque a deflação de preços de Alimentação – grupo bastante pressionado no primeiro
trimestre do ano. Transportes, por outro lado, acelerou em relação à quadrissemana passada, refletindo o
avanço dos preços de combustíveis. No mesmo sentido, os preços de energia elétrica, que nesta divulgação
ainda apresentaram recuo, devem começar a acelerar, em linha com a revisão de bandeira tarifária (para
amarela). Apesar disso, esperamos que a tendência baixista se mantenha ao longo do mês, com uma
variação abaixo de 0,10% no índice fechado.

Internacional

Banco Central do México não alterou a política monetária, conforme o esperado

O Banco Central do México (Banxico), em reunião realizada ontem, decidiu manter a taxa básica de juros do
país inalterada em 8,25% ao ano, conforme o esperado. No comunicado, em relação ao cenário
internacional, a autoridade monetária atribuiu viés de baixa para o crescimento mundial, sem significativas
pressões inflacionárias; consequentemente é esperado que as principais economias mantenham uma política
monetária acomodatícia no período. Além disso, a recente intensificação da guerra comercial, além de gerar
maior volatilidade dos mercados, também reduz a expectativa de crescimento mundial. Com relação à
economia doméstica, o Banxico reconheceu aceleração tanto da inflação corrente quando das expectativas
no curto e médio prazo, mas sinalizou que a inflação deverá convergir para meta (3,0% +/- 1p.p.), refletindo
o aperto da taxa de juros nas últimas reuniões.

Avanço do Índice do Fed Filadélfia em maio surpreendeu positivamente, reforçando leitura do índice
Empire, divulgado anteriormente

O indicador de difusão do nível de atividade da indústria atingiu 16,6 pontos em maio, o equivalente a um
avanço de 8,1 pontos frente a abril, segundo divulgado ontem pelo Fed da Filadélfia. Esse resultado
surpreendeu positivamente, uma vez que a expectativa do mercado apontava para alta de apenas 0,1
ponto. A alta no indicador refletiu principalmente as acelerações das aberturas de embarques e de
empregos, que mais do que compensaram as retrações dos componentes de novos pedidos e de estoques.
Em suma, o desempenho mais forte do indicador neste mês veio em linha com aceleração do índice Empire
State, divulgado ontem. Vale notar que a intensificação das tensões comerciais entre EUA e China nas
últimas semanas pode gerar impactos sobre a atividade industrial nos próximos meses, colocando em risco
nossa estimativa de crescimento para o PIB do segundo trimestre, de 1,7%.
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Tendências de Mercado

Divergências comerciais entre Estados Unidos e China continuam pesando sobre as decisões dos investidores,
que se mantêm cautelosos nesta sexta-feira. Na Ásia, os pregões fecharam o dia majoritariamente em queda,
com exceção do Japão, onde houve alta nos setores de eletrônicos e de energia. No mesmo sentido, as
bolsas europeias operam em baixa, refletindo, além do impasse sino-americano, as dificuldades de o Reino
Unido conseguir um acordo para o Brexit – podendo levar à queda da primeira-ministra britânica. Os índices
futuros norte-americanos, por sua vez, também apresentam desempenho negativo.

No mercado de câmbio, diante desse cenário de aversão ao risco, predomina o movimento de valorização do
dólar frente às demais moedas. Somente o iene, que é considerado um ativo mais seguro, é cotado em leve
alta. O yuan offshore (negociado fora da China continental), por outro lado, atingiu máxima em cinco meses
ante a moeda norte-americana.

No campo das commodities, o movimento de dólar forte impulsiona a baixa nas cotações de contratos
futuros agrícolas. Já as metálicas e o petróleo são cotados predominantemente em alta, sendo que, no caso
do segundo, os preços têm sido apoiados pelas tensões no Oriente Médio. Hoje, dados sobre perfuração de
novos poços nos EUA devem ajudar a nortear as cotações.

Por fim, na ausência de indicadores relevantes na agenda doméstica, o mercado deve seguir a tendência
internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

11:00 EUA Índice de confiança da Universidade de Michigan (mai) - preliminar 97,5 
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Indicadores do Mercado

16/05/19
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) (*) 6,49 0,03 -0,04 -0,12

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,43 0,04 -0,04 -0,91

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 3,96 0,08 -0,21 -0,80

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,40 0,04 -0,21 -1,00

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 176 1,23 7,63 -12,42

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,05 1,08 3,59 10,05

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 90.024 -1,75 -4,57 4,03

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 37.565 -1,73 -4,20 5,79

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.876 0,89 -1,06 5,65

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 256,88 1,23 -2,00 -2,83

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.063 -0,59 -5,21 -7,28

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.956 0,58 -9,16 -6,75

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,02 -0,20 -0,70

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,24 -0,95 -5,36

Iene - ¥/US$ (**) 109,85 0,23 -1,93 -0,50

Libra - US$/£ (**) 1,28 -0,39 -1,95 -5,15

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,13 0,41 1,35 -2,28

Yuan - RMB/US$ (**) 6,88 0,11 2,56 8,04

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 182,32 1,67 -4,95 -21,44

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,62 1,18 1,25 -8,40

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.286 -0,89 1,07 -0,41

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 839,75 0,51 -5,43 -16,00

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 379,00 2,57 5,57 -5,07

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 153,05 -0,07 -2,20 9,63

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

Equipe Técnica 
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