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Em discurso no Senado norte-americano, Jerome Powell sinalizou altas graduais de juros
Em discurso no Senado dos EUA, o presidente do Fed apresentou um tom brando, bem em linha com a
última ata do comitê de política monetária da instituição (FOMC, na sigla em inglês), divulgada no início do
mês. Jerome Powell reconheceu o bom ritmo de crescimento da economia norte-americana e que o
desemprego local permanece próximo ao pleno emprego, mas ressaltou que os salários continuam subindo
gradualmente, ainda que em ritmo inferior ao padrão observado no período pré-crise global. Com relação à
variação dos preços, o banqueiro central afirmou que a inflação deve ficar ao redor da meta de 2,0% nos
próximos meses e que se estabilizará nesse patamar no médio prazo. Dessa forma, ressaltou que o cenário
econômico continua condizente com a estratégia de alta gradual dos juros. Por fim, em relação aos efeitos
da guerra comercial sobre a atividade e a inflação, Powell ressaltou que o FOMC somente irá incorporar esse
evento no seu cenário quando começarem a aparecer os efeitos práticos sobre a economia. Diante disso,
reforçamos o nosso cenário de mais duas altas de juros neste segundo semestre e duas subsequentes em
2019.

Atividade

Recuo do emprego industrial em SP no segundo trimestre reverteu apenas parte do bom resultado
observado entre janeiro e março
Em junho, a indústria paulista registrou saldo negativo de 11,5 mil postos de trabalho, de acordo com os
dados divulgados ontem pelo sistema Fiesp/Ciesp. Com esse resultado, o setor fechou 6 mil vagas de
emprego no segundo trimestre deste ano, revertendo parte da criação de 23 mil postos ao longo do primeiro
trimestre. Descontados os efeitos sazonais, o nível de emprego recuou 0,27% na comparação com maio,
sendo a sétima contração consecutiva (recuo de 0,29%) na leitura anterior. Em doze meses, contudo, o
indicador apresenta queda acumulada de 1,9%, recuperando-se lentamente em relação ao observado em
meses anteriores e apontando uma retomada muito gradual do emprego.

Quedas de vendas e de lançamentos de imóveis residenciais em São Paulo ocorridas em maio deverão ser
revertidas nos próximos meses
As vendas de imóveis na cidade de São Paulo somaram 2158 unidades em maio, segundo dados divulgados
ontem pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Esse resultado representa uma queda de 0,2%
com relação ao mês de abril, na série livre de efeitos sazonais. O dado, entretanto, é melhor do que a queda
evidenciada em abril, de 27,8%. Os lançamentos, que totalizaram 1721 unidades, recuaram 3,4% em relação
ao mês anterior, expurgando os efeitos sazonais. Os estoques, por consequência, tiveram diminuição de
4,2% ante abril. Quando os dados são comparados com maio de 2017, observa-se a redução de 25,2% do
estoque. É importante ressaltar que o cenário esperado para o segundo semestre é de recuperação mais
clara dos lançamentos e das vendas. Em junho e julho, entretanto, por conta da realização do evento
esportivo de futebol, deveremos ver números mais modestos.
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Vendas dos distribuidores de aço registraram forte alta em junho, mais do que compensando fraco
desempenho de maio
As vendas de aço pelos distribuidores somaram 307,4 mil toneladas no mês de junho, conforme divulgado
pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA). O resultado representa um avanço de 73,0% em
relação a maio, mais do que revertendo o recuo de 16,1% observado na leitura anterior, na série livre de
efeitos sazonais. Na comparação interanual, o avanço das vendas foi de 37,7%. No mesmo sentido, as
compras totalizaram 270,8 mil toneladas, aumento de 26,9% na margem, mais do que compensando o
recuo de 15,7% contabilizado no mês anterior. Com isso, os estoques atingiram 910,6 mil toneladas no
período, o que corresponde a 3,0 meses do nível de vendas atual. Assim como os demais indicadores já
divulgados, esses dados do setor siderúrgico sugerem recuperação da produção industrial em junho,
compensando os efeitos da greve no setor de transporte de cargas verificados nos dados de maio.

Internacional

Produção industrial nos EUA acelerou em junho, sugerindo que atividade segue crescendo em ritmo forte
no país
A produção industrial dos Estados Unidos cresceu 0,6% na passagem de maio para junho, surpreendendo
positivamente as expectativas do mercado (0,5%), segundo a série com ajuste sazonal divulgada ontem pelo
Federal Reserve. Esse resultado reverte parte do fraco desempenho do mês anterior (-0,5%, dado revisado),
que foi influenciado pela interrupção temporária da produção de veículos, decorrente de um incêndio em
um dos fornecedores de peças do setor. Dessa forma, a aceleração do indicador em junho foi reflexo
sobretudo da recuperação do segmento de veículos e suas partes (de -8,6% para 7,8%). As demais aberturas
também aceleraram no período, com exceção dos serviços de utilidade pública (de -0,7% para -1,5%) e de
mineração (de 2,2% para 1,2%), que apesar do menor ritmo de crescimento no mês, permaneceu em
patamar elevado. Em suma, o resultado da produção industrial norte-americana sugere que a atividade
segue crescendo em ritmo forte no país, corroborando nossa estimativa de crescimento de 3,5% do PIB no
segundo trimestre, com viés de alta, em termos dessazonalizados e anualizados.

Tendências de Mercado

Os mercados globais operam sem direção definida nesta manhã, mas com viés de alguma melhora,
refletindo o otimismo demonstrado pelo presidente do Fed, Jerome Powell, em relação à economia norte-
americana durante seu discurso no Senado dos EUA, ontem. O banqueiro central, adicionalmente, reforçou
a sinalização de normalização gradual dos juros. Na Ásia, as principais bolsas encerraram o pregão sem
tendência única. Destaque para a alta de 0,43% do índice de Tóquio, enquanto o índice de Shanghai
manteve o movimento de baixa observado ao longo da semana, refletindo os efeitos da guerra comercial. As
bolsas europeias operam no campo positivo e os índices futuros dos Estados Unidos não têm direção
definida.

No mercado de divisas, o dólar aprecia em relação às principais moedas de países emergentes e
desenvolvidos. Destaque para as depreciações do euro, do peso mexicano e da libra esterlina. Neste último
caso, o movimento reflete as incertezas em relação ao Brexit e os dados mais fracos de inflação, que diminui
a probabilidade de alta de juros do Reino Unido nas próximas reuniões de política monetária.

Em relação às commodities, as cotações do petróleo recuam à espera dos dados de estoques nos Estados
Unidos, que devem ter avançado na última semana. Os preços dos principais metais industriais também
recuam, enquanto as commodities agrícolas não apresentam movimento único, com destaque para o recuo
do preço do café e o avanço dos preços do trigo e do milho. No Brasil, na ausência de indicadores
domésticos relevantes, os mercados devem seguir o movimento internacional.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado
Previsão     DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

15:00 EUA Divulgação do Livro Bege



3

Boletim Diário

Indicadores do Mercado

17/07/18
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 -3,75

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 7,50 -0,09 -0,67 -0,93

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 6,72 -0,07 -0,59 -1,84

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 8,08 -0,12 -0,96 -1,04

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,48 -0,05 -0,09 0,21

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,86 0,00 -0,08 0,38

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 246,31 3,22 -26,89 22,77

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,84 -0,56 2,93 20,62

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 78.130 1,93 10,42 19,81

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 32.162 1,89 10,23 18,57

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.810 0,40 1,08 14,25

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 259,85 0,27 -0,70 0,19

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 22.697 0,44 -0,68 12,82

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.798 -0,57 -7,41 -11,91

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,86 0,00 -0,06 0,55

Euro - US$/€ (**) 1,17 -0,4 0,4 1,6

Iene - ¥/US$ (**) 112,88 0,5 2,0 0,2

Libra - US$/£ (**) 1,31 -0,9 -1,3 0,5

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,89 0,4 -8,4 7,4

Yuan - RMB/US$ (**) 6,71 0,2 4,2 -0,7

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 191,09 -0,1 -5,1 15,2

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,16 0,4 -1,7 49,0

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.227 -1,0 -3,7 -0,5

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 840 1,2 -7,3 -14,8

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 346 1,3 -4,2 -7,7

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 143 -0,3 2,0 15,8

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