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NESTA MANHÃ

● A promessa da China de estabilizar os mercados prejudicados elevou o sentimento após
semanas de preocupações com a guerra e a alta inflação. As ações na China e em Hong Kong
estavam sob pressão - perdendo cerca de US$ 1,5 trilhão nos dois primeiros dias desta semana, em
parte devido a especulações de que os laços de Pequim com a Rússia aumentam o risco de uma
reação dos EUA. O índice Hang Seng de Hong Kong disparou 9,08%. O Nikkei do Japão
avançou 1,64%.

● As bolsas europeias operam com ganhos. O Stoxx Europe 600 sobe mais de 2%.
● Os futuros dos índices de Wall Street sobem mais de 1%. A Agência Internacional de Energia

divulgou que a produção de petróleo da Rússia pode cair cerca de um quarto no próximo mês.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos estão em 2,16%, antes da decisão do Fed na

quarta-feira, o maior nível desde 2019.
● Após a queda de ontem, o ouro spot avança levemente e é cotado a US$ 1.920 a onça.
● Os contratos futuros de Brent estão estáveis em US$ 99,50 o barril.
● O Bitcoin é negociado a US$ 40 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 Brasil: IGP-10 (Mar)
● 08:00 Brasil: Setor de Serviços (Jan)
● 09:30 EUA: Venda no Varejo  (Fev)
● 15:00 EUA: Divulgação da decisão do FOMC
● 18:00 Brasil: Divulgação da decisão do Copom

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: preocupações com o novo avanço da covid-19 na China somaram-se à falta de uma
evolução na solução diplomática para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa combinação deu a direção
na B3 e, na contramão das bolsas de Nova York, o Ibovespa registrou queda de 0,88%, a quarta
consecutiva, aprofundando as perdas no mês. O dólar comercial fechou em alta a R$ 5,16. Pesou
contra a moeda brasileira a percepção de deterioração dos fundamentos domésticos, com alta contínua das
expectativas inflação e propostas para subsidiar combustíveis. A baixa nos preços das commodities
ainda sustentou os juros em queda durante toda a sessão desta véspera de decisão do Copom,
tendo como efeito um alívio na precificação da curva para a Selic. Com o barril do Brent voltando a ser
negociado abaixo de US$ 100, a leitura é de que a pressão para novos repasses da Petrobras para
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os combustíveis diminui, podendo dar algum alívio nas expectativas de inflação e reduzindo o risco de
paralisação dos caminhoneiros e de soluções fiscais heterodoxas para os preços.

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta robusta, com investidores atentos aos
desdobramentos da guerra na Ucrânia e o forte recuo nos preços do petróleo, que voltaram a ser
negociados abaixo de US$ 100 por barril no mercado futuro, aliviando parte da pressão sobre as
expectativas inflacionárias. O movimento no mercado acionário ocorre ainda na véspera da decisão que
deve marcar a primeira alta de juro do Fed, desde o início da crise do coronavírus. O índice Dow Jones
avançou 1,82%, o S&P 500 subiu 2,14% e o Nasdaq disparou 2,92%. Os juros dos Treasuries de 10
anos foram negociados a 2,15%. No fim da tarde, o monitoramento do CME Group apontava 96,3% de
apostas de uma elevação de 25 pontos-base pelo BC americano, com 3,7% delas em uma alta de 50
pontos-base.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: Ucrânia e Rússia devem retomar as negociações hoje
(16). Um importante assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou as negociações de
“difíceis”, mas disse que há espaço para concessões. A Rússia impôs sanções ao presidente Biden e
outros altos funcionários dos EUA, em uma medida destinada a restringir as viagens à Rússia. A
última rodada de restrições de viagem do Kremlin inclui 13 pessoas, e o Ministério das Relações Exteriores
disse que as medidas podem ser expandidas.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o índice de preços ao produtor (PPI), que reflete condições de
oferta na economia, subiu 0,8% com ajuste sazonal em fevereiro em relação ao mês anterior. Em 12
meses, o índice de preços ao produtor subiu 10% em fevereiro, semelhante aos níveis de novembro e o
maior desde o início dos registros em 2010, de acordo com o Departamento do Trabalho. A tendência geral
dos preços ao produtor sinaliza que os problemas da cadeia de suprimentos continuaram a elevar os preços,
mesmo antes do avanço dos preços de energia e commodities causados   pela invasão da Ucrânia pela Rússia
terem tempo de fluir para os fornecedores.

POLÍTICA BRASIL: com a arrecadação acima do esperado nos primeiros meses do ano, o governo vai
antecipar o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. A medida está sendo
capitaneada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Um decreto será assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro até o final da semana. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em
maio, segundo apurou o Estadão. O governo também prepara uma nova rodada de saques do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A expectativa é de que seja liberado o saque de até R$ 1 mil
para cada trabalhador. Nas estimativas do governo, a ação pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e
injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2022. (Broadcast)

COVID-19: no Brasil, foram registradas 323 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e confirmados 50.078
novos casos no período. Na vacinação, 73,6% da população está com o esquema vacinal completo.
(G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html
https://www.bls.gov/news.release/ppi.toc.htm
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b9f18ddde070b278f5e5e77e71fff9360df05ac5fdf1ea5f06bbd0b29a37359a01d8722e1e7a8a5212360031c898b5519
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b28478c45aec9c6550227909bd5f69418128e32b50d3d0c8117ed279df14bb06c365659602650d769d7e395f1f41fe88f
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b27a45a3a4ac21fe0896aa01aa2fb6c1989965da475713a61fd06908972b0288cf204d1db67a7525157faa98233cd7cbd
http://click.m.orama.com.br/?qs=7b13844e0903718b8a9a34a59e1737a785352f6c02bbcb111ad0414c0e465b13d830521bf35f45177bfbf47b5effd9a9cb143fc893a76474
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PAINEL DE COTAÇÕES

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.

3


