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Boletim Diário

Mercado fez novos ajustes em suas projeções para o PIB

O mercado fez ajustes importantes em suas projeções macroeconômicas na última semana, segundo o
Relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. Mais uma vez, tivemos revisões baixistas nas
projeções para o PIB deste ano: a mediana das projeções passou de 1,45% para 1,24% em 2019, seguindo
em 2,50% em 2020.

Ao mesmo tempo, a mediana das projeções para a taxa de câmbio no final deste ano passou de R$/US$ 3,75
para 3,80, seguindo em 3,80 no final de 2019. A mediana das projeções da taxa Selic no final deste ano foi
mantida em 6,50%, mas para o final de 2020 foi revisada de 7,50% para 7,25%. Por fim, a mediana das
expectativas de inflação teve um ligeiro ajuste, passando de 4,04% para 4,07% este ano, mantendo-se
ancoradas em 4,00% para 2020.

Destaques da Semana

No Brasil, as atenções estarão voltadas à prévia da inflação e aos dados de emprego formal; no exterior, os
destaques serão a ata do FOMC e indicadores de atividade nos EUA e na Europa

No foco da agenda doméstica desta semana teremos, na sexta-feira, o IPCA-15, do IBGE. O índice, prévia da
inflação oficial, deve ter subido 0,40% em maio, indicando alguma descompressão dos preços de alimentos e
núcleos estáveis e em patamares confortáveis. Na semana, serão divulgados os dados de emprego formal do
Caged, relativos ao mês de abril. A expectativa é de mais um resultado fraco, com geração de cerca de 90 mil
vagas formais, abaixo das 115 mil vagas criadas no mesmo mês de 2018. Além disso, diversas sondagens
(Indústria, Comércio e Consumidor), relativas a maio, também serão divulgadas ao longo da semana pela
FGV.

Na agenda internacional, as atenções estarão voltadas à divulgação, na quarta-feira, da ata da última reunião
do FOMC, que deve reforçar as mensagens do comunicado: atividade econômica sólida e núcleos de inflação
abaixo da meta. Se assim ocorrer, o documento deverá corroborar a percepção de que o Fed manterá a taxa
de juros no patamar atual nas próximas reuniões. Por fim, serão conhecidos, na quinta-feira, os indicadores
de atividade econômica nos EUA e na Europa, que, por sua vez, poderão mostrar que o enfraquecimento
verificado em abril deve ter continuado em maio.

Internacional

Confiança do consumidor norte-americano avançou em maio, surpreendendo a expectativa do mercado

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) norte-americano, apurado pela Universidade de Michigan,
registrou 102,4 pontos em maio, o que representa um avanço de 5,2 pontos em relação ao mês anterior, de
acordo com leitura preliminar divulgada na sexta-feira. Esse resultado, que surpreendeu positivamente a
estimativa de 97,2 pontos, foi puxado, sobretudo pelo crescimento robusto do componente de expectativas,
que corresponde à 60% da composição do indicador, enquanto a abertura de situação corrente permaneceu
praticamente inalterada. Em suma, o desempenho forte do ICC em maio veio em linha com os resultados do
Índice Empire State e do Fed Filadélfia, que sugeriram crescimento da atividade no período. Porém, vale
ressaltar que a recente intensificação das tensões comerciais entre EUA e China pode ter impacto negativo
sobre a confiança do consumidor nos próximos meses.
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Tendências de Mercado

As tensões geopolíticas ganham destaque nesta segunda-feira. Há preocupação em relação à continuidade
das negociações entre as duas maiores economias do globo, após recentes desentendimentos entre o
presidente norte-americano e uma grande empresa chinesa. Ao mesmo tempo, a situação entre EUA e Irã
ganhou novo episódio, após o país persa ter lançado um míssil próximo à embaixada norte-americana no
Iraque. Assim, os mercados europeus e os índices futuros norte-americanos registram perdas. Os principais
pregões asiáticos, entretanto, fecharam com resultados mistos. O resultado do PIB japonês para o primeiro
trimestre foi positivo, surpreendendo diante da expectativa de contração.

No mercado de câmbio, a despeito do movimento de aversão ao risco observado nos mercados acionários, o
dólar perde força ante as principais moedas de países desenvolvidos e emergentes. Destaque para a
apreciação do dólar australiano, que reflete a vitória inesperada do primeiro-ministro Scott Morrison nas
eleições legislativas.

No campo das commodities, os futuros do petróleo são cotados em alta, após a Opep e aliados sinalizarem
que podem renovar os cortes na produção.

No Brasil, por fim, os mercados devem reagir ao cenário internacional e às incertezas no âmbito doméstico.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

10:00 Brasil CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (mai)

15:00 Brasil MDIC: Balança comercial (semanal)

09:30 Chile PIB (1º tri)

- Peru PIB (1º tri)
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Indicadores do Mercado

17/05/19
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) (*) 6,58 0,08 0,04 -0,38

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,47 0,04 0,00 -1,16

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4,05 0,09 -0,13 -0,86

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,45 0,05 -0,17 -1,00

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 181 5,15 13,28 -7,82

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,10 1,34 4,11 10,85

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 89.993 -0,04 -3,53 7,62

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 37.537 -0,08 -3,18 9,39

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.860 -0,58 -1,41 5,12

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 255,80 -0,42 -2,51 -3,90

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.250 0,89 -4,61 -6,95

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.882 -2,48 -11,67 -8,62

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,39 0,00 -0,20 -0,72

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,13 -1,20 -5,38

Iene - ¥/US$ (**) 110,07 0,20 -1,78 -0,63

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,55 -2,46 -5,87

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,17 0,23 1,86 -2,90

Yuan - RMB/US$ (**) 6,92 0,51 3,44 8,66

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 180,99 -1,34 -5,61 -22,57

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,21 -0,56 0,82 -8,94

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.276 -0,82 0,28 -1,06

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 821,75 -2,14 -6,51 -17,41

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 383,25 1,12 6,98 -3,04

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,90 -0,10 -2,36 9,33

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

Equipe Técnica 
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