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 EUA: Inflação ao Consumidor (CPI), Juros e Moedas 

 

– A inflação ao consumidor nos EUA (IPC) de abril divulgada de manhã veio em linha 

com a mediana das expectativas, conforme a tabela abaixo, mas indica resiliência 

inflacionária, tanto do índice cheio (IPC) quanto do núcleo (IPC exceto alimentos e 

energia, que são itens muito voláteis). 

 

– Apesar da inflação cheia e do núcleo elevados, o mercado de juros futuros 

concentrou a atenção nos resultados em linha com as medianas das projeções (nós 

projetávamos variação de 0,42% para o núcleo por conta das nossas expectativas de 

variações mais altas de aluguéis e automóveis usados; para o índice cheio, nós 

contávamos com 0,48% por conta de combustíveis e aluguéis mais altos). 

– Na esteira da igualdade entre a mediana das projeções e os resultados, a curva de 

juros futuros nos EUA cedeu, de modo que a queda do juro do Treasury de 2 anos 

(por conta de menor arbitragem de juros favorável à curva norte-americana de juros) 

impulsiona o real para perto de 4,95/US$, de acordo com o gráfico intradiário abaixo. 

 

– No médio prazo (até o final do ano), a estrutura a termo de juros, particularmente o 

vértice de juros futuros de seis meses (vincendo em setembro/23), precifica queda de 

quase 25 pontos-base da taxa básica de juros (Fed Funds Rate, FFR), atualmente em 

5,25% (ver o primeiro gráfico abaixo). 
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– A curva de juros futuros nos EUA é invertida exatamente por que ela precifica o aperto da política monetária no curto prazo, com a primeira 

queda da FFR ocorrendo em setembro (juro futuro de 6 meses = 5,03%) e os vértices mais relevantes subsequentes precificando 4,67% em 1 

ano, 3,87% em 2 anos e 3,20% em 5 anos. Boa parte da expectativa do mercado de juros nos EUA reside na normalização do mercado de 

trabalho (atualmente) apertado nos EUA até o final de 2023, de modo que a variação do salário médio pago por hora de trabalho despencaria 

da variação anual de quase 5,0% para 3,5% no primeiro semestre do ano que vem, trazendo o núcleo da inflação ao consumidor para 2,5% no 

final de 2024, convergente para a meta de 2,0% (em 2025) perseguida pelo Fed. 

 

– A nossa expectativa é que a normalização do mercado de trabalho levará mais tempo do que o mercado de juros espera, de modo que 

projetamos a convergência do núcleo de inflação ao consumidor mais lenta em 2023 e 2024, para 3,7% e 2,8%, respectivamente. Nesse sentido, 

o Fed manteria a FFR em 5,25% até o 1T24, contribuindo para o real desvalorizar rumo a 5,15/US$ nos próximos três meses, à medida que o 

mercado de juros nos EUA incorpore a manutenção da FFR em 5,25% por um período mais longo do que as perspectivas dos investidores. 
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Mercados  Último Dia 5 dias MTD YTD 2022 

   IBOVESPA 107,133.9 0.02% 5.24% 2.59% -2.37% 4.7% 

   S&P 500 4,128.3 0.22% 0.92% -0.99% 7.52% -19.4% 

   R$/US$  4.962 -0.50% -0.66% -0.53% -6.42% -5.1% 

   R$/EUR$  5.445 -0.35% -1.48% -0.91% -3.93% -10.7% 

   CDS 5Y  227.7 -1 p.b. 5 p.b. 3 p.b. -24 p.b. 49 p.b. 

   Taxa de juros prefixada 252 dias - Swap Pré-DI (% aa) 12.646 -2 p.b. -9 p.b. -18 p.b. -72 p.b. 162 p.b. 

   Contrato futuro de DI com vencimento em jan/25 (% aa) 11.700 -7 p.b. -19 p.b. -35 p.b. -89 p.b. 206 p.b. 

   Contrato futuro de DI com vencimento em jan/27 (% aa) 11.490 -12 p.b. -16 p.b. -31 p.b. -102 p.b. 200 p.b. 

               

Commodities Último Dia 5 dias MTD YTD 2022 

   Índice de Commodities CRB (US$) 264.1 0.05% 2.95% -1.50% -4.91% 19.5% 

   Petróleo Brent (US$/barril) - 1º futuro 76.7 -0.93% 6.07% -3.55% -10.70% 10.5% 

   Ouro (US$/t oz) - 1º futuro 2,031.0 -0.58% -0.29% 1.60% 11.21% -0.1% 

   Soja (USd/bu) - 1º futuro 1,453.8 0.14% 0.40% 0.66% -4.31% 13.8% 

   Milho (USd/bu) - 1º futuro 646.3 0.62% 0.15% 1.61% -4.75% 14.4% 

   Algodão (USd/lb) - 1º futuro 81.4 0.49% 5.72% 2.99% -2.37% -26.0% 

   Café (USd/lb) - 1º futuro 189.3 0.69% 0.05% -0.29% 13.15% -26.0% 

   Trigo (USd/bu) - 1º futuro 630.5 -1.64% 5.88% 1.73% -20.39% 2.8% 

   Açúcar (USd/lb) - 1º futuro 26.6 1.68% 5.80% -1.33% 32.88% 6.1% 

   Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro 264.7 0.06% 0.53% -5.01% -8.70% -15.2% 

   Minério de Ferro (US$/mt) - 1º futuro 104.5 -1.71% 1.68% -10.02% -6.09% -3.0% 

   Alumínio (US$/mt) - 1º futuro 2,320.0 0.06% -1.53% -1.53% -2.44% -15.3% 

   Anidro (R$/m) -  1º futuro 2,649.5 -0.95% -2.77% -14.01% -10.84% -12.7% 

   Aço (US$/T) - 1º futuro 1,095.0 -0.36% -0.90% 2.43% 47.18% -48.2% 

   Níquel (US$/mt) - 1º futuro 23,507.0 -4.17% -2.94% -2.94% -21.77% 44.8% 

   Cobre (US$/mt) - Spot 8,583.0 1.12% 0.14% 0.14% 2.34% -13.46% 
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