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NESTA MANHÃ

● As ações chinesas subiram pelo segundo dia, com o índice Hang Seng de Hong Kong
avançando mais de 7% e o Shanghai Composite Index subindo 1,4%. Entre as grandes
empresas de tecnologia chinesas, as ações da Tencent Holdings subiram mais de 6% e as da
Meituan subiram 16%. As ações de propriedades também dispararam, com a Country Garden
Holdings somando 7%. O Nikkei do Japão avançou 3,46%.

● As bolsas europeias operam sem direção definida. O Stoxx Europe 600 está no zero a zero.
Os preços do gás natural na Europa subiram depois que os embarques de gasodutos russos para a
Alemanha caíram, alimentando as preocupações dos agentes sobre possíveis interrupções no
fornecimento em meio à guerra na Ucrânia.

● Os futuros dos índices de Wall Street sinalizam uma abertura com perdas. O porta-voz do
Kremlin, Dmitry Peskov, jogou água fria em relatos de que as partes em conflito estão se movendo
em direção a um acordo, culpando Kiev por retardar as negociações, aumentando as preocupações
sobre as perspectivas de crescimento econômico à medida que a campanha do Federal Reserve
contra a inflação está em andamento.

● O ouro spot sobe 0,83% e é cotado a US$ 1.943 a onça.
● Os contratos futuros de Brent avançam mais de 4%, acima de  US$ 102 o barril.
● O Bitcoin é negociado a US$ 40 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 Zona do Euro: Índice de Inflação CPI (Fev)
● 08:00 Brasil: IBC-Br (Jan)
● 09:00 Reino Unido: Decisão de Política Monetária do BoE
● 09:30 EUA: Pedidos iniciais por seguro-desemprego
● 10:15 EUA: Produção Industrial (Fev)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: a percepção de que uma negociação para a guerra, que já se arrasta por 21 dias, estimulou
o apetite por risco. Por aqui, acompanhando as bolsas de Nova York, os ganhos na B3 chegaram a se
acomodar após a decisão de política monetária do Fed e no aguardo da deliberação da reunião do Copom. O
Ibovespa subiu 1,98%, a 111.112,43 pontos, interrompendo a série negativa. O dólar comercial
apresentou queda de 1,34% e fechou a R$ 5,0910, após quatro pregões seguidos de alta. Os juros futuros
fecharam estáveis. No final do dia, após o encerramento do pregão, o Copom do Banco Central comunicou
em nota que decidiu pela elevação da taxa Selic para 11,75% a.a., o maior patamar desde 2017. Diante de um
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ambiente desafiador de inflação, agravado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a elevação de 1 ponto
percentual foi em linha com a expectativa da maior parte do mercado.

EXTERIOR: os índices de Wall Street encerraram perto das máximas da sessão, depois que o Federal
Reserve elevou as taxas de juros, pela primeira vez desde 2018, em 0,25 ponto percentual, para
uma faixa entre 0,25% e 0,5%. A decisão por 8 votos a 1, teve o presidente do Fed de St. Louis, James
Bullard, discordando a favor de um aumento maior de 0,5 ponto percentual. Powell disse que a
“economia está muito forte” e a probabilidade de uma recessão “não é particularmente elevada”.
Ainda sinalizou aumentos nas seis reuniões restantes deste ano, lançando uma campanha para combater a
inflação mais rápida em quatro décadas. O banco central expressou que começaria a reduzir o balanço
patrimonial de US$ 8,9 trilhões em uma “próxima reunião”, mas sem dar detalhes. Powell disse que
as autoridades fizeram um bom progresso esta semana na definição de seus planos e podem estar em
posição de iniciar o processo em sua reunião de maio. Em comunicado após a reunião, o Fed sugeriu uma
crescente preocupação com as pressões inflacionárias. Ele disse que a inflação está alta devido a
"pressões de preços mais amplas" e acrescentou que a guerra na Ucrânia e "eventos relacionados
provavelmente criarão uma pressão ascendente adicional sobre a inflação", disse o comunicado. O índice
Dow Jones subiu 1,55%, o S&P 500 avançou 2,24% e o Nasdaq disparou 3,77%. O juro da T-note de
10 anos bateu 2,164%.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um
discurso emocionado ao Congresso dos EUA, enquanto o presidente Joe Biden ofereceu centenas de
milhões de dólares em armamentos e chamou o presidente russo Vladimir Putin de “criminoso de guerra”.
Após conversas entre Rússia e Ucrânia, um porta-voz do Kremlin disse que uma Ucrânia neutra
com seu próprio exército poderia ser um possível compromisso na crise atual, enquanto Kiev disse
que precisava de garantias firmes de segurança em qualquer resultado. O Ministério das Finanças da
Rússia disse que um pagamento de juros de US$ 117 milhões devidos em títulos de dois dólares foi feito ao
Citibank em Londres em meio a especulações crescentes de que o país está caminhando para um calote. A
Rússia teve até o final do expediente de quarta-feira (16) para honrar os cupons das duas notas. O rublo
ganhou pelo sexto dia nas negociações de Moscou, enquanto o mercado de ações do país
permanece fechado.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: os americanos aumentaram os gastos no varejo em 0,3% em
fevereiro, com ajuste sazonal em relação ao mês anterior, informou o Departamento de Comércio. Os
consumidores gastaram mais em gasolina e veículos, reduzindo gastos online e compras de itens
discricionários, como móveis e eletrônicos. Todavia o ritmo foi mais lento do que no início do ano, pois
enfrentaram preços mais altos e as consequências econômicas da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os
números de vendas no varejo não são ajustados pela inflação. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 1,18% em
março, após ter aumentado 1,98% em fevereiro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O
resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções
Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,15% a uma alta de 1,45%, mas veio menor do que a
mediana positiva de 1,21%. Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de março, os preços no
atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 1,44%. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10
apresentaram aumento de 0,47%. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve alta de 0,34%
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em março, O IGP-10 acumulou um aumento de 5,02% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 14,63%. O
volume de serviços prestados caiu 0,1% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal,
segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. No mês anterior, o resultado do indicador foi
revisto de uma alta de 1,4% para 1,7%. O resultado de janeiro ficou abaixo da mediana (0,2%) das
estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 1,6% a uma
alta de 1,1%. A taxa acumulada em 12 meses é de 12,2%. A receita bruta nominal do setor de serviços
caiu 1,6% em janeiro ante dezembro.

POLÍTICA NO BRASIL: em 18 pesquisas eleitorais divulgadas desde o início do ano, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) aparece crescendo levemente ou oscilando para cima, dentro da margem de erro. A
mais recente foi publicada nesta quarta-feira (16). Segundo o instituto Quaest, Lula figura com 46% das
intenções de voto. Bolsonaro tem 26% e é seguido por Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Moro, com 6%. Esses
valores se referem às médias de cada candidato nos três cenários testados. Na série de três pesquisas que o
Quaest fez desde janeiro, o presidente subiu três pontos, enquanto Lula oscilou um ponto para cima.
(Broadcast)

COVID-19: a curva global de infecções por covid-19 voltou a subir, puxada pela nova alta de casos
em países da Europa e na Ásia, especialmente na China. Devido à tendência, autoridades chinesas
decretaram lockdowns. Na Europa, autoridades também temem que a doença volte com força em um
momento de flexibilização das restrições. No Brasil há queda dos registros e flexibilizações das
restrições, e especialistas não acreditam em uma nova onda, como a causada pela Ômicron no
início do ano. O país registrou 354 mortes. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias
úteis e fim de semana, ficou em 345, a menor desde 25 de janeiro. Foram 44.115 novos diagnósticos e 354
mortes de Covid-19 em 24 horas. Na vacinação, 73,71% da população está com o esquema vacinal
completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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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.
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