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Boletim Diário

Com recuo em abril, PMI da Área do Euro aumenta probabilidade de crescimento no ano abaixo do
esperado

Em contraste com as informações mais positivas vindas da China e dos Estados Unidos, os primeiros dados de
abril da Área do Euro sugerem uma atividade econômica ainda morna na região. A leitura preliminar do PMI
(Purchasing Managers´ Index) composto mostrou ligeiro recuo no mês, explicado pelo desempenho mais
fraco do setor de serviços.

O indicador composto retraiu 0,3 ponto, para 51,3 pontos, abaixo do esperado (alta de 0,2 ponto). A queda
foi explicada pelo recuo de 0,8 ponto do setor de serviços, enquanto o indicador da indústria avançou 0,2
ponto – a segunda alta consecutiva, ainda que modesta. Regionalmente, os indicadores da Alemanha e da
França apresentaram ligeira alta, que não foi suficiente para compensar o recuo na periferia da união
monetária. Em suma, os dados mais recentes da região colocam um viés de baixa para nossa projeção de
crescimento do PIB em 2019, de 1,1% – podendo ser inferior a 1,0%, caso a fraqueza dos indicadores se
mantenha, como ocorreu ao longo do primeiro trimestre.

Internacional

Livro Bege não trouxe grandes novidades, ainda apontando cenário de crescimento “leve a moderado” nos
EUA

O Livro Bege, divulgado ontem pelo Fed, apontou novamente um quadro de expansão “leve a moderada” do
crescimento norte-americano. A publicação apresenta um sumário qualitativo organizado por cada um dos
doze distritos regionais da instituição, a partir da coleta de percepções do setor privado.

As informações mais recentes, compiladas até 8 de abril, revelaram resultados mistos de percepção de
crescimento para diferentes setores, apontando para desaceleração de vendas dos setores varejistas e de
concessionárias de carros. Por outro lado, o tom é mais otimista no setor de turismo. O setor manufatureiro,
por sua vez, apresentou melhor performance desde a última publicação, mas com muitos distritos
reportando incerteza do empresariado em relação ao comércio futuro. Já o setor agrícola permaneceu
apresentando performance fraca, em razão das preocupações com os impactos de chuvas e enchentes.

Nesse cenário, a maioria dos distritos considerou que os preços cresceram em ritmo modesto no período,
refletindo o aumento dos custos puxado pelas tarifas, fretes e maior pressão salarial. A aceleração dos
salários, especificamente, ainda é reflexo do mercado de trabalho bastante aquecido, com a maioria dos
distritos reportando crescimento modesto a moderado do nível de emprego e com alguns empresários
relatando escassez de trabalhadores qualificados, além de medidas alternativas para reter e atrair
funcionários, como bônus e expansão de benefícios.

Em suma, o Livro Bege não trouxe grandes novidades em relação ao que já é conhecido, mas reforçou a
percepção de ligeira melhora do crescimento da economia norte-americana, sem maiores pressões sobre o
nível de preços.
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Setor Externo

Fluxo cambial registrou déficit de US$ 1,530 bilhão na segunda semana de abril

Os dados do fluxo cambial de abril continuam registrando saída líquida, com destaque para o saldo negativo
da conta financeira. O fluxo total registrou saldo negativo de US$ 1,530 bilhão entre os dias 8 e 12 deste mês,
de acordo com dados divulgados ontem pelo BC.

As contas comercial e financeira caminharam em sentidos opostos, ao registrarem entrada líquida de US$
613 milhões na primeira e saída de US$ 2,143 bilhões na segunda. O superávit da conta comercial foi
resultado de câmbio contratado para exportações de US$ 3,633 bilhões, superiores aos US$ 3,020 bilhões
contratados para importações. Já o saldo negativo da conta financeira foi reflexo de compras de US$ 7,258
bilhões, abaixo das vendas de US$ 9,401 bilhões. Com esse resultado, o fluxo cambial acumulou superávit de
US$ 1,332 bilhão no ano.

Tendências de mercado

Nesta manhã, os mercados acionários operam predominantemente no campo negativo, refletindo os
resultados dos PMIs da Europa e do setor manufatureiro da Alemanha, que vieram abaixo do esperado.
Adicionalmente, por conta de feriados locais amanhã, nota-se um movimento de realização de lucros. Assim,
os principais pregões asiáticos fecharam com perdas. No mesmo sentido, os índices futuros norte-americanos
são cotados em queda. Os principais índices europeus, entretanto, apresentam resultados mistos.

Seguindo o desempenho negativo das principais bolsas, a maioria das moedas de países desenvolvidos e
emergentes perde força frente ao dólar. Destaque para a forte depreciação da lira turca, que reflete a maior
preocupação dos investidores com a saúde financeira do país, além de questões políticas locais. A libra
esterlina, por sua vez, reduziu as perdas após alta inesperada nos dados de varejo.

No campo das commodities, o petróleo segue tendência de desvalorização. As decepções com os dados
europeus colocaram novamente no radar as preocupações com a desaceleração da atividade global. As
metálicas e agrícolas, entretanto, não apresentam movimento único.

No Brasil, por fim, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve reagir ao contexto internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

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

09:30 EUA EUA: Índice de atividade do Fed Filadélfia (abr)
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Indicadores do Mercado

17/04/19
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) (*) 6.54 0.01 0.11 0.20

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6.46 0.00 0.08 -0.46

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0.00 0.21 -0.27

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4.62 0.00 0.21 -0.58

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 168 -0.50 12.37 -0.23

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3.94 0.83 3.23 15.55

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 93,285 -1.11 -5.90 10.94

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 38,771 -1.13 -5.71 11.94

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2,900 -0.23 2.76 7.17

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 262.39 0.11 2.29 2.20

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22,278 0.25 3.86 1.97

Índice de ações China - Shanghai (**) 3,263 0.29 7.99 6.40

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2.59 0.00 0.01 -0.23

Euro - US$/€ (**) 1.13 0.12 -0.27 -8.69

Iene - ¥/US$ (**) 112.06 0.04 0.52 4.72

Libra - US$/£ (**) 1.30 -0.04 -1.82 -8.71

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18.82 -0.26 -2.01 4.28

Yuan - RMB/US$ (**) 6.69 -0.36 -0.38 6.41

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 186.60 -0.68 2.73 -12.78

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71.62 -0.14 6.64 0.06

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1,272 -0.03 -2.36 -5.57

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 879.00 -1.01 -3.33 -15.97

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 358.25 -0.21 -4.02 -5.79

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 156.60 0.06 2.19 9.13

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

Equipe Técnica 
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