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NESTA MANHÃ

● As bolsas caíram na Ásia. O índice Hang Seng liderou as perdas, com tombo de 3,87% em Hong
Kong. O japonês Nikkei caiu 2,94% em Tóquio. Na China, o Xangai Composto caiu 2,17%. Em
segundo plano diante do cenário geopolítico, os últimos dados da balança comercial chinesa
superaram as expectativas no primeiro bimestre deste ano, mas mostraram significativa
desaceleração em relação a dezembro.

● Na Europa, os mercados acionários afundam, com a notícia de que os EUA e aliados europeus
estão considerando banir importações de petróleo da Rússia. O Stoxx Europe 600 cai 2,62%.

● O mercado de ações russo segue fechado para negociação pelo menos até a próxima quarta-feira
(9).

● Os futuros dos índices de Wall Street recuam mais de 1%.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos estão em 1,74%.
● O ouro spot sobe 2% e é cotado a US$ 2.005 a onça.
● Os contratos futuros de Brent avançam quase 7%, para US$ 126 o barril. Os futuros para abril

superaram US$ 130 no domingo (5). Ao longo da última semana, a discussão sobre um possível
embargo internacional ao petróleo russo progrediu.

● O Bitcoin afundou a US$ 38 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:25    Brasil: Boletim Focus
● 10:00    Brasil: PMI Composto e do Setor de Serviços Markit (Fev)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 114.473,78 -0,60% 1,18% 1,18% 9,21%

DI Jan 2025 (bps) 12,00% 25 58 58 140

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0758 0,55% -1,24% -1,24% -9,04%

NASDAQ (pts) 13.313,44 -1,66% -2,78% -3,18% -14,90%

BRASIL: em semana mais curta por conta do feriadão de carnaval e direcionada pela escalada da
guerra na Ucrânia, o Ibovespa até encontrou suporte nos 114 mil pontos, sobretudo pelos papéis
defensivos, ligados ao dólar e às commodities, mas acabou seguindo os mercados globais em mais uma
sessão de risk-off. O pregão também ficou marcado pela divulgação do PIB do quarto trimestre no Brasil e
do payroll de fevereiro nos EUA. O dólar encerrou o dia em alta. Apesar disso, na semana, acumulou
queda de 1,52% e, no ano, o tombo é de 8,92%. A perspectiva de que a inflação seja ainda mais
pressionada atingiu em cheio o mercado de juros. Nas últimas duas sessões, a disparada das taxas
futuras levou a curva de juros a sinalizar a Selic em 13,5% ao ano, nível bem acima do indicado pelo
consenso do mercado.
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EXTERIOR: o S&P 500 caiu pela quarta vez em cinco dias. As commodities dispararam na esteira do
crescente isolamento da Rússia, que provocou temores de escassez prolongada e inflação
acelerada. A Casa Branca está avaliando se uma proibição do petróleo realmente prejudicaria a economia
russa ou se o petróleo simplesmente iria para outros mercados e aumentaria os preços da gasolina. O dólar
atingiu o maior nível desde 2020, e os rendimentos de 10 anos caíram 10 pontos-base, para 1,74%. O euro
aproximou-se de um nível de suporte fundamental que remonta ao início do euro em 1999, abaixo de US$
1,10.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: a Rússia anunciou um novo cessar-fogo e a abertura
de corredores humanitários em diversas áreas da Ucrânia, nesta segunda-feira (7). As regiões de
Kiev, Kharkiv e Sumy devem ser abrangidas pela medida, além da cidade portuária de Mariupol, onde duas
tentativas de evacuação de civis foram frustradas no fim de semana. No entanto, as forças russas
intensificaram os ataques em toda a Ucrânia, avançando em direção à capital, Kiev, e à segunda
maior cidade do país, Kharkiv, matando dezenas de civis. O presidente Vladimir Putin assinou um
decreto no sábado (5) permitindo que a Rússia e as empresas russas paguem credores estrangeiros em
rublos como forma de o governo evitar calotes enquanto os controles de capital permanecem em vigor. Os
títulos corporativos russos denominados em moedas estrangeiras desabaram nos últimos dias. No
domingo (6), em comunicado enviado por e-mail, o Ministério das Finanças informou que as sanções
impostas à Rússia determinarão se os investidores internacionais poderão receber pagamentos de dívidas
em títulos soberanos denominados em moedas estrangeiras Os moradores receberão os pagamentos da
dívida estatal russa em rublos, independentemente da moeda de denominação. A Visa e a
Mastercard suspendem as transações na Rússia . Os cartões emitidos no país deixarão de funcionar e os
emitidos fora não passarão mais em comerciantes e caixas-eletrônicos russos. O S&P Dow Jones Indices
removerá as ações russas de seus indicadores, juntando-se a outros compiladores de índices globais
que já cortaram o país. Três grandes ETFs com foco na Rússia foram interrompidos na sexta-feira (4) depois
que a Bolsa de Valores de Nova York tomou medidas com base no que disse ser “preocupação regulatória”.
Uma autoridade nuclear de alto escalão pediu conversas com a Rússia e a Ucrânia depois que o
governo em Kiev disse que as tropas de Vladimir Putin provocaram um incêndio no maior
complexo de energia atômica da Europa em um ataque de artilharia.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a ligeira desaceleração do crescimento dos salários em fevereiro,
em meio a fortes contratações vistas no relatório de empregos de fevereiro, pode reforçar a pressão de
Jerome Powell para limitar a alta da taxa do Fed este mês a um quarto de ponto percentual. Enquanto os
empregadores adicionaram 678.000 às folhas de pagamento e o desemprego caiu para 3,8%, os
ganhos médios por hora foram pouco alterados em relação a janeiro. O salário médio por hora do
setor privado subiu 5,1% em fevereiro com ajuste sazonal em relação ao ano anterior, abaixo do ganho de
5,5% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o PIB do 4º trimestre de 2021 registrou crescimento de
0,5%, fechando o ano com alta de 4,6%, em linha com as projeções da Órama. A mediana das
estimativas do Valor Data apontava para uma alta de 4,5% em 2021 — com intervalo de 4,3% a 4,8% — e
uma variação positiva de 0,2% no quarto trimestre contra o terceiro, com intervalo de queda de 0,6% a
aumento de 0,5%, conforme levantamento feito com 41 consultorias e instituições financeiras.
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REUNIÕES LEGISLATIVAS ANUAIS NA CHINA: a segunda maior economia do mundo estabeleceu uma
meta de crescimento econômico para o ano de cerca de 5,5%, o nível mais baixo em mais de um
quarto de século de planejamento econômico, refletindo o aumento das incertezas domésticas e globais em
um ano político importante para o líder Xi Jinping. A meta da China, anunciada pelo primeiro-ministro
Li Keqiang no sábado (5) no início da sessão legislativa anual do país, marca uma queda da meta já
modesta de 6% ou mais que estabeleceu para 2021, que foi facilmente superada com 8,1% de expansão do
produto interno bruto. O governo estabeleceu uma meta de aumento de 8,4% ano a ano nos gastos
orçamentários este ano e espera que a receita fiscal cresça 3,8% em 2022. Também definiu a meta de
déficit fiscal em 2,8% do PIB, que o governo disse ser uma taxa mais sustentável, deixando espaço
para contingências inesperadas. Embora a inflação seja um problema menor na China do que no
Ocidente, Li disse que o governo manterá sua meta de inflação ao consumidor inalterada em relação
ao ano anterior em cerca de 3%. A taxa real de inflação no ano passado foi de 0,9%. O relatório fez
apenas uma referência à "prosperidade comum", o slogan político que ganhou maior destaque no ano
passado, quando Xi intensificou a repressão aos setores de tecnologia e imobiliário.(WSJ)

COVID-19: no domingo (6), foram registradas 219 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e foram
confirmados 15.810 novos casos no período. Na vacinação, 80,55% já tomou a 1ª dose, 72,50% está
com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)

As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação
de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de
relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em outros meios de comunicação da Órama. Fica
proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Órama.
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