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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam mistas, em meio a uma nova onda de infecções por covid-19 na
China e os desdobramentos da guerra russo-ucraniana. O índice Hang Seng de Hong Kong
despencou 4,97%, enquanto o Nikkei do Japão avançou 0,58%.

● As bolsas europeias operam em alta, à espera de novas conversas entre negociadores da Rússia
e Ucrânia, após um fim de semana de combates mais intensos em várias partes do país. O Stoxx
Europe 600 sobe mais de 1%.

● O mercado de ações da Rússia continua fechado. Os investidores estão esperando para ver se o
país vai dar calote em sua dívida internacional, depois de perder acesso a quase metade de suas
divisas.

● Os futuros dos índices de Wall Street apontam para uma abertura com ganhos.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos estão em 2,0852%.
● O ouro spot recua e é cotado a US$ 1.965 a onça.
● Os contratos futuros de Brent recuam mais de 4%, a US$ 107,98 o barril.
● O Bitcoin é negociado a US$ 39 mil.
● A B3 volta ao seu horário normal de fechamento, às 17 horas, para acompanhar o horário de

verão nos EUA, que começou a vigorar no fim de semana. A abertura dos negócios continua às
10h. Também será retomada a sessão de after-market para o mercado de ações entre 17h30 e 18h.

AGENDA DO DIA

● 07:00    Europa: Encontro do Eurogrupo
● 08:25    Brasil: Boletim Focus

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.713,07 -1,72% -2,41% -1,26% 6,57%

DI Jan 2025 (bps) 12,44% 16 47 102 184

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0255 -0,51% -0,99% -2,22% -9,95%

NASDAQ (pts) 12.843,81 -2,18% -3,53% -6,60% -17,90%

BRASIL: em meio à guerra na Ucrânia e após duas semanas das commodities sustentando o
Ibovespa, o índice quebrou a série positiva ao acumular perda de 2,41% na semana aos 111.713,07
pontos. O IPCA de fevereiro, acima da mediana das expectativas e no maior nível para o mês desde 2015,
contribuiu para a percepção de que o Copom, na reunião da semana que vem, possa vir mais rigoroso do
que se estimava, tendo em vista os aumentos de dois dígitos na gasolina, no diesel e no gás de cozinha e os
efeitos globais decorrentes das cotações de energia e grãos, caso o conflito no leste europeu e as sanções
sobre a Rússia permaneçam por longo tempo. A cautela deu o tom aos negócios também no mercado
de câmbio doméstico na tarde da sexta-feira (11), com investidores remontando posições defensivas às
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vésperas do fim de semana, além de risco de greve dos caminheiros. O dólar futuro para abril fechou a
R$ 5,1040. Os juros futuros subiram ainda mais.

EXTERIOR: as ações de tecnologia estenderam suas quedas na sexta-feira (11), rebocando os índices
mais amplos para perdas semanais, com volatilidade nas alturas e temores acerca da inflação. As
ações abriram o dia em alta, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, comentou que houve
desenvolvimentos positivos durante as negociações com a Ucrânia, mesmo com as forças russas
continuando a atacar cidades ucranianas. À tarde, porém, os investidores avaliaram o risco de entrar no fim
de semana com ações, o movimento reverteu e o Dow Jones, o S&P 500, e o Nasdaq caíram 0,69%,
1,30% e 2,18%, respectivamente. Os três índices terminaram a semana no vermelho. A semana que
começa pode ser ainda mais instável. O Federal Reserve se reúne para decidir sobre a política monetária. O
rendimento da nota do Tesouro de 10 anos fechou em  2,004%

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: Joe Biden pediu ao Congresso que proíba as
importações de uma ampla gama de produtos da Rússia, incluindo o icônico caviar, vodka e diamantes.
A medida pode aumentar o custo doméstico que já é comparável às piores crises das mais de duas décadas
de Vladimir Putin no poder. O presidente dos EUA também pediu aos legisladores que se unam aos
aliados ocidentais para revogar o status comercial preferencial da Rússia. O Congresso considerará
a mudança na próxima semana, mas a proposta já tem apoio de democratas e republicanos. A
Rússia atacou um centro de treinamento numa região próxima à fronteira com a Polônia, país que faz parte
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Quanto às conversas em andamento, elas não
evoluíram. O principal diplomata da Ucrânia rejeitou a sugestão de "movimento positivo" citado no
início do dia (11) por Putin, dizendo que houve "progresso zero".

PLANO DE AÇÃO ABRANGENTE CONJUNTO (JCPOA): as potências mundiais e o Irã suspenderam os
esforços para reviver o acordo nuclear de 2015, reacendendo uma crise que deve agitar os
mercados de petróleo já em alta. Uma pausa nas negociações de Viena foi necessária devido a "fatores
externos", disse o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, no Twitter . Ele disse que os lados
chegaram muito perto de um acordo, mas não disse quando ou se as negociações poderão ser retomadas.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o IPCA de fevereiro divulgado pelo IBGE registrou alta de
1,01%, acima das expectativas do mercado (0,94%) e da Órama (0,93%), registrando alta de 10,54% em
12 meses . Todos os nove grupos do índice apresentaram elevação no mês. O maior impacto (0,31 p.p.) e
maior variação (5,61%) vieram do grupo “Educação”, que normalmente em fevereiro sofrem pela
incorporação dos reajustes praticados no início do ano letivo e, na sequência, “Alimentação e Bebidas”
contribuiu com 0,27 p.p..

POLÍTICA BRASIL: diante do risco de desabastecimento de fertilizantes no Brasil como efeito da guerra da
Rússia contra a Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro lançou em cerimônia no Palácio do Planalto, o
Plano Nacional de Fertilizantes, parte de estratégia para reduzir a dependência do País das
importações dos insumos. O diretor de programas do Ministério da Agricultura, Luís Eduardo Rangel,
disse que o objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes é garantir uma autonomia do Brasil de 50% em
relação à produção do insumo. Já o pacote aprovado pelo governo e pelo Congresso para reduzir o impacto
do reajuste de preços dos combustíveis pela Petrobras está com boa parte das medidas “penduradas”
a depender da abertura de espaço no Orçamento, permissão das regras fiscais, regulamentações e
pendengas jurídicas. No rol de medidas incompletas, estão o auxílio-gasolina para motoristas de baixa
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renda ao custo de R$ 3 bilhões, a duplicação do número de famílias beneficiadas com um vale-gás, proposta
que exigirá mais R$ 1,9 bilhão, além da regulamentação da conta de estabilização. Essa conta funcionará
com dinheiro do Tesouro, para suavizar o impacto dos preços ao compensar os custos mais altos dos
produtores e importadores. Nenhuma dessas medidas poderá ser adotada de imediato. Os Estados
também travam uma guerra com o governo federal para impedir que as mudanças na forma de
cobrança do ICMS incidente sobre os combustíveis entrem em vigor. A única medida realmente
garantida é a desoneração de R$ 19,7 bilhões em tributos do governo federal cobrados sobre o
diesel, o biodiesel, o GLP e o querosene de aviação. Mesmo assim, o resultado da redução de impostos
na bomba é uma incógnita. Há uma pressão adicional para que o governo corte os tributos da gasolina.
Contrário ao subsídio, o Ministério da Economia avalia que a situação não atende aos requisitos necessários
para a edição de um crédito extraordinário para financiar o subsídio, como aconteceu no governo Temer na
época da greve dos caminhoneiros, que parou o País por 10 dias. Créditos extraordinários não entram no
limite teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação.

COVID-19: foram registradas, no domingo (13), 146 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e
confirmados 14.859 novos casos no período. Na vacinação, 81,63% já tomou a 1ª dose, 73,38% 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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