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NESTA MANHÃ

● As ações chinesas ficaram mistas, o Shanghai Composite Index avançou 1,12%, impulsionado
pelos formuladores de políticas em Pequim, sinalizando apoio aos mercados de capitais no início da
semana. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,41%. O Nikkei do Japão subiu 0,65%.

● As bolsas europeias operam em leve queda. O Stoxx Europe 600 cede 0,25%.
● Os futuros dos índices de Wall Street sinalizam uma abertura negativa, aumentam as

preocupações com uma nova escalada na guerra na Ucrânia, com implicações na oferta de
commodities. Os investidores avaliam os desdobramentos do conflito na economia dos EUA e os
fundamentos das empresas. O presidente Biden e o líder chinês Xi Jinping planejam conversar.
Os EUA trabalham para impedir a China de um envolvimento mais profundo com a Rússia. A ligação,
agendada para hoje (18), ocorre no momento em que Pequim está tentando ajudar a impedir que a
crise na Ucrânia se agrave ainda mais, sem abandonar seu alinhamento com Moscou.

● O mercado de ações russo permaneceu fechado e o banco central ainda não disse se abrirá
na próxima semana. O Estado russo evitou o calote ao fazer pagamentos de cupons em títulos
soberanos na quinta-feira (17).

● O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos está em  2,1406%.
● O ouro spot recua 0,55% e é cotado a US$ 1.932 a onça.
● Os contratos futuros de Brent avançam 1,25%, negociados perto de US$ 108 o barril, após a

alta de 9% de ontem.
● O Bitcoin é negociado acima de  US$ 40 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00 Brasil: Mercado de Trabalho Pnad (Jan)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa fechou com ganho de 1,77%, aos 113.076,33 pontos, impulsionado pelo bom humor
externo e avanço das ações de bancos, mineração e siderurgia. O dia foi negativo para Petrobras (ON
-2,70%, PN -2,47%). mesmo com o petróleo em alta perto de 9%, em meio à pressão sobre a
direção da empresa para que reveja os recentes aumentos nos combustíveis, com possível remoção
do atual presidente, Joaquim Silva e Luna. As projeções para os DIs futuros foram ajustadas após a longa
reunião do Copom do dia anterior (16). O dólar comercial fechou a R$ 5,0340.

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta, incrementando os ganhos na semana. O Dow Jones
subiu 1,23%, o S&P 500 avançou 1,23% e o Nasdaq ganhou 1,33%. As notícias sobre a guerra na
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Ucrânia seguiram no radar. Ainda que haja a retomada das conversas, as autoridades americanas
endureceram o discurso e o presidente Joe Biden fez críticas diretas a Vladimir Putin. Dados
macroeconômicos dos EUA também foram monitorados. O índice DXY caiu 0,61%, ampliando as perdas da
sessão anterior, quando o Fed elevou os juros e sinalizou mais aumentos ao longo de 2022. A força do
euro, após comentários da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde,
colaborou para o movimento. Lagarde afirmou que serão tomadas as "medidas necessárias", caso as
consequências econômicas negativas da guerra na Ucrânia aumentem. Os juros dos Treasuries também
tiveram alta, reagindo positivamente à queda maior que prevista para os pedidos de auxílio-desemprego
nos EUA na última semana. A taxa da T-note de 10 anos foi a 2,192%. O petróleo voltou a superar o
nível de US$ 100 por barril nos mercados futuros de Nova York e Londres.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: as autoridades russas e norte-americanas disseram que as
negociações entre Moscou e Kiev sobre um cessar-fogo não renderam progresso. Os legisladores dos
EUA votaram pelo fim dos laços comerciais regulares com a Rússia, abrindo caminho para tarifas
muito mais altas sobre produtos russos. Enquanto isso, a S&P Global Ratings cortou a pontuação de
crédito da Rússia, dizendo que sua dívida é “altamente vulnerável ao não pagamento”.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a produção industrial do país cresceu 0,5% em fevereiro ante
janeiro, como previsto. As construções de moradias iniciadas avançaram 6,8% na mesma comparação,
bem acima da expectativa de alta de 3,8% dos analistas. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego,
uma proxy para demissões, caíram em 15.000, para 214.000 ajustados sazonalmente na semana
encerrada em 12 de março, informou o Departamento do Trabalho.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
recuou 0,99% em janeiro, considerando a série livre de efeitos sazonais. Em dezembro, o aumento havia
sido de 0,32% (dado revisado). O resultado ficou bem abaixo da mediana das estimativas do mercado
financeiro, que era negativa em 0,20%, na pesquisa Projeções Broadcast, mas ainda dentro do intervalo das
previsões, que iam de queda de 2,50% a uma alta de 0,80%. O maior impacto negativo foi da agropecuária.
Mas a queda da produção industrial também pesou sobre o IBC-Br de janeiro

POLÍTICA NO BRASIL: com a economia desaquecida, inflação em alta e maior taxa de juros em cinco
anos, o presidente Jair Bolsonaro lançou ontem o Programa Renda e Oportunidade na intenção de
injetar R$ 165 bilhões na economia. O anúncio se deu no mesmo dia em que o Ministério da Economia
revisou para baixo suas previsões para o crescimento do PIB em 2022, passando de 2,1% para 1,5%.
Ao todo, foram quatro medidas: antecipação do 13.º salário de aposentados e pensionistas, saques
extraordinários de até R$ 1 mil do FGTS, oferta de microcrédito digital e ampliação da margem de
empréstimo consignado. Bolsonaro exaltou também outras recentes ações do governo, como a redução do
IOF e do IPI. (Estadão/EBC). Para mais informações sobre Brasília acesse nosso Panorama Político.

COVID-19: o país registrou 384 mortes e 49.294 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas. Na
vacinação, 73,81% da população está com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde
/Johns Hopkins / FT)
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https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20220486.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17638/nota
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-bondades-bolsonaro-economia,70004011617
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2022-03/programa-renda-e-oportunidade-deve-injetar-r-56-milhoes-na-economia
https://analise.orama.com.br/blog/category/economia-e-politica/panorama-politico/
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


PANORAMA DIÁRIO | 18.03.2022

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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