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NESTA MANHÃ

● Os principais índices da Ásia fecharam com desempenho misto. O Hang Seng de Hong Kong
caiu 0,9%. O Shanghai Composite da China subiu 0,08%. Embora a China tenha prometido dar mais
estímulos à economia na semana passada, num momento em que o gigante asiático enfrenta um
novo surto de covid-19, o banco central local não alterou suas taxas de juros de referência pelo
segundo mês seguido. Os mercados no Japão estavam fechados por causa de um feriado nacional.

● Na Europa, os índices operam sem uma direção definida, em meio à falta de avanços concretos
nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. O Stoxx Europe 600 está no zero a zero. Na
Alemanha, a inflação ao produtor (PPI) atingiu recorde em fevereiro, de acordo com a Destatis. Em
evento mais cedo, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, previu
que a transição verde da Europa terá um impacto inicialmente inflacionário, mas ajudará a
reduzir os preços mais adiante.

● O mercado de ações da Rússia permanece fechado, mas o banco central da Rússia retomou as
negociações comprando títulos do governo. A Bolsa de Moscou, que está fechada desde 25 de
fevereiro, reabrirá gradualmente, mas não foram divulgados detalhes.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York sinalizam uma abertura negativa.
● Os contratos futuros de Brent sobem mais de 3%, para US$ 111, 45 o barril. Os preços

elevados do petróleo suscitam preocupações de inflação alta prolongada e menor crescimento
econômico nos EUA e na Europa, à medida que os preços do gás e da energia corroem os gastos das
famílias com outros bens e serviços.

● A cotação do ouro é US$ 1.925,61 a onça.
● O Bitcoin é negociado em alta, acima de US$ 41 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado no Japão
● 08:25 Brasil: Boletim Focus
● 11:30 EUA: Discurso de Powell, Presidente do Fed
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https://www.destatis.de/EN/Press/2022/03/PE22_123_61241.html
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR - SEMANAL

BRASIL: o Ibovespa fechou acima dos 115 mil pontos e registrou alta de 1,98%, com os ganhos de
Petrobras embalados pelo desempenho do petróleo e Vale batendo máximas. Na semana, o índice
disparou 3,22% e levou o retorno acumulado no ano para 10%. No câmbio, o dólar comercial cedeu
0,36%, aos R$ 5,0160. Na semana, a moeda recuou 0,75%. Os juros futuros terminaram o dia em
queda firme, principalmente nos vencimentos de longo prazo. Na semana, o DI Jan 25 cedeu 50
bps. A redução de prêmios foi estimulada pela mensagem do comunicado da última reunião do Copom,
quando a autoridade monetária elevou a taxa Selic para 11,75% ao ano. Outro vetor que ajudou a puxar a
curva para baixo foi que o governo estuda ampliar a redução do IPI de 25% para 35%. Segundo fontes,
a possibilidade foi apresentada ao governo por empresários do setor de indústrias e passa pela exclusão da
lista de beneficiados pela medida dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus.

EXTERIOR: a alta das ações em Wall Street na sexta (18), contribuiu para os índices S&P 500,
Nasdaq e Dow Jones acumularem ganhos expressivos na semana, 6,16%, 8,18% e 5,50%,
respectivamente. As ações de tecnologia lideraram o movimento, apesar de o Federal Reserve ter
anunciado que vai elevar os juros dez vezes até 2023. O indicador de volatilidade VIX fechou abaixo de
25, pela primeira vez desde meados de fevereiro. O petróleo permaneceu acima de US$ 100 o barril,
em meio à descrença por uma resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia no curto prazo.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: o Ministério da Defesa da Rússia confirmou no
sábado (19) que o país realizou o primeiro ataque utilizando mísseis hipersônicos contra a Ucrânia.
A ofensiva ocorreu com intuito de destruir um local de armazenamento de armas no oeste do país. Esforços
de resgate para mais sobreviventes nos destroços de um abrigo antibomba em Mariupol continuaram na
sexta-feira (18). O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu continuar com sua invasão da Ucrânia,
defendendo o ataque em uma rara aparição pública diante de dezenas de milhares de russos em
um estádio de Moscou. Após três semanas de guerra, o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping se
encontraram por videoconferência para discutir a guerra na Ucrânia e supostamente concordaram: a Rússia
nunca deveria ter invadido a Ucrânia. O presidente Biden vai à Europa durante a semana para
reuniões com aliados e parceiros da OTAN, G-7 e países europeus, onde devem discutir os esforços
de dissuasão, ajuda humanitária e a campanha de sanções contra a Rússia. A Casa Branca disse no
domingo (20) que Biden não visitaria a Ucrânia, um dia depois que o ex-presidente ucraniano Petro
Poroshenko o convidou como uma demonstração de solidariedade. O ministro das Relações Exteriores
da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse que a Rússia e a Ucrânia estão próximas de um acordo em
"questões fundamentais" e que as negociações estão em andamento. A Turquia está em contato com
ambos os lados e atua como um "mediador e facilitador". Cavusoglu disse não poder divulgar detalhes, mas
que havia um "impulso" nas conversas. O ministro disse que, em troca de sua neutralidade, a Ucrânia está
exigindo que a Turquia, a Alemanha e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das
Nações Unidas ajam como fiadores.
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https://www.wsj.com/articles/biden-xi-talk-as-u-s-threatens-actions-if-china-backs-russia-in-ukraine-war-11647611124
https://www.wsj.com/articles/biden-xi-talk-as-u-s-threatens-actions-if-china-backs-russia-in-ukraine-war-11647611124
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INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a taxa de desemprego recuou para 11,2% no trimestre
móvel findo em janeiro, ante 12,1% na comparação com o trimestre encerrado em outubro, de
acordo com o IBGE. A população ocupada teve alta de 1,6% em relação ao trimestre anterior e 9,4% na
comparação com o mesmo período do ano anterior, explicada, em parte pelo avanço do número de
trabalhadores sem carteira assinada, que aumentou 3,6% na comparação trimestral e 19,8% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

POLÍTICA NO BRASIL: o destaque da semana foi o lançamento do Programa Renda e Oportunidade
para injetar R$ 165 bilhões na economia, com 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). A agenda de Brasília e os últimos eventos estão no
nosso Panorama Político.

COVID-19: na China, as cidades de Changchun e Jilin, no nordeste, isolaram as comunidades
residenciais e lançaram testes de ácido nucleico de três dias, reportou o Global Times (Broadcast). Nos
Estados Unidos, o principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, afirmou que a
subvariante mais recente da cepa ômicron do coronavírus deve provocar um aumento nos casos
dos EUA, mas que espera não ver um surto da doença. O Brasil registrou neste domingo (20) 104
mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país também registrou 13.599 novos diagnósticos no período.
Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi 37.438 , a mais baixa desde 10 de janeiro. Em seu
pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro
deste ano. Na vacinação, 74,16% da população está com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério
da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33238-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-23-9-no-trimestre-encerrado-em-janeiro
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=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.
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