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Boletim Diário

Primeira-ministra britânica reforça mensagem de que nova proposta para o Brexit incluirá referendo

Em discurso realizado ontem, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que enviará ao
Parlamento britânico uma nova proposta de acordo para o Brexit (saída do país da União Europeia).

Como sinalizado recentemente e reafirmado no discurso, tal proposta deverá incluir a realização de um novo
referendo sobre o tema. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias, mas é possível que a proposta seja
votada na primeira semana de junho. Diante do posicionamento da oposição, há chances de que a nova
proposta não seja aprovada e que a primeira-ministra deixe o governo antes do prazo final do Brexit, de 31
de outubro.

As incertezas relacionadas ao desligamento do Reino Unido têm gerado impactos relevantes sobre a
economia, como tem sido apontado pelo Bank of England (BoE) em sua comunicação. Um desses impactos,
segundo apontado pela instituição, tem se verificado em termos de desaceleração de investimentos
corporativos. Por outro lado, o BoE também tem sugerido que os dados de curto prazo podem apresentar
volatilidade atípica, inclusive com o crescimento do PIB do primeiro trimestre (a ser divulgado no próximo
mês) inflado pela antecipação de estoques empresariais antes do desfecho do Brexit. Sob um cenário global
de intensificação de tensões comerciais e geopolíticas, incertezas na Europa constituem fator adicional de
risco para uma recuperação mais evidente da economia mundial nos próximos meses.

Atividade

Vendas dos distribuidores de aço recuaram em abril

Os primeiros dados do setor siderúrgico de abril apontam para uma moderação da atividade do setor no
início do segundo trimestre.

Segundo as informações do INDA, as vendas de aço pelos distribuidores somaram 266,0 mil toneladas (mt)
no mês. Com isso, a média diária das vendas no período atingiu o patamar de 12,7 mt, o equivalente a um
recuo de 20% na margem, descontada a sazonalidade, segundo nossas estimativas. Esse resultado devolveu
integralmente a alta observada na leitura anterior. Na comparação interanual, porém, o resultado ainda
representa um crescimento, de 18%.

As compras de aço, por sua vez, totalizaram 226,3 mt. A média diária ficou em 10,8 mt, queda de 19% na
margem e de 14% na comparação interanual. Com isso, os estoques do setor atingiram 814,1 mt no período,
o que corresponde a 3,1 meses do nível atual de vendas, bem abaixo da média histórica (3,8 meses).

Acreditamos que a demanda doméstica de aço deve seguir em trajetória de alta neste ano, suportada
principalmente pelo segmento automotivo, mas a dinâmica mais moderada da produção industrial tem
apresentado riscos para o setor nos últimos meses, em um contexto de elevação dos preços de minério de
ferro no mercado internacional.
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Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

12:30 Brasil BCB: Fluxo Cambial (semanal)

- Brasil CNI: Sondagem Industrial (abr)

15:00 EUA Divulgação da ata do FOMC

Tendências de Mercado

Sinais ambíguos movimentam os mercados acionários nesta quarta-feira. Seguindo o tom mais otimista
observado ontem, as bolsas europeias operam predominantemente em alta nesta manhã, sendo que
Londres lidera a tendência. Por outro lado, notícias de que os Estados Unidos pretendem limitar a
capacidade de operação de uma empresa chinesa de vigilância mantêm os índices futuros norte-americanos
em queda. Os pregões asiáticos, por sua vez, fecharam o dia sem direção única, ainda com as negociações
entre EUA e China no radar.

No mercado de câmbio, não se observa movimento único das moedas frente ao dólar. A libra continua sendo
destaque negativo. Hoje, a primeira-ministra Theresa May deve falar no Parlamento britânico, com o
intenção de aprovar um acordo para o Brexit. As expectativas, entretanto, são de que ela não tenha sucesso
e que possa perder o posto, uma vez que sua proposta é contrária aos interesses de conservadores e da
oposição.

No campo das commodities, agrícolas e metálicas são cotadas em campos distintos. Já o petróleo é cotado
em baixa, refletindo o relatório do American Petroleum Institue (API), que reportou avanço nos estoques
norte-americanos. Esses dados devem ser confirmados hoje com números oficiais.

Na agenda doméstica, na ausência de indicadores relevantes, o mercado deve seguir a tendência
internacional, que hoje voltará sua atenção à divulgação da ata do FOMC. Espera-se que o documento traga
mais detalhes da visão do comitê sobre a inflação, num contexto de bom ritmo de crescimento.
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Indicadores do Mercado

21/05/19
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) (*) 6,48 -0,05 -0,01 -0,56

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,42 -0,03 -0,04 -1,25

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 5,31 0,00 -0,23 0,35

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 5,74 0,01 -0,18 0,41

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 183 -2,64 10,76 -21,91

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 4,04 -1,42 2,62 9,83

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 94.485 2,76 -0,10 15,49

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 39.395 2,76 0,32 17,20

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.864 0,85 -1,40 4,81

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 254,49 0,58 -3,24 -4,33

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.272 -0,14 -4,18 -7,52

Índice de ações China - Shanghai (**) 2.906 1,23 -11,15 -9,58

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,43 0,01 -0,13 -0,63

Euro - US$/€ (**) 1,12 -0,05 -0,73 -5,34

Iene - ¥/US$ (**) 110,50 0,39 -1,28 -0,50

Libra - US$/£ (**) 1,27 -0,14 -2,18 -5,37

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 19,01 -0,29 1,15 -4,07

Yuan - RMB/US$ (**) 6,90 -0,14 2,95 8,14

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 181,97 0,26 -5,16 -23,72

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 72,18 0,29 0,29 -8,89

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.273 -0,32 0,10 -1,37

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 822,00 -1,17 -6,64 -19,82

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 394,25 1,35 9,97 -2,11

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 152,75 0,16 -2,40 8,18

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

Equipe Técnica 
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