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NESTA MANHÃ

● Os principais índices da Ásia registraram ganho. Com destaque para o Hang Seng de Hong
Kong que avançou 3,15%. O Nikkei do Japão subiu 1,48%, na volta após o feriado.

● Na Europa, os índices também operam em campo positivo, puxados por bancos e ações cíclicas
como montadoras. O Stoxx Europe 600 sobe 0,41%, registrando a quinta alta consecutiva.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York apontam para uma abertura positiva.
● Os rendimentos dos títulos do Tesouro vão a 2,3453%, com as vendas intensificando, na esteira

dos sinais do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que o banco central adotará medidas
mais agressivas para conter a inflação.

● Os contratos futuros de Brent recuam para US$ 109,41 o barril. A Alemanha e a Hungria estão
freando um potencial embargo da União Europeia ao petróleo russo, aprofundando as diferenças no
bloco sobre como punir ainda mais Moscou por sua invasão da Ucrânia.

● A cotação do ouro cede a US$ 1.928 a onça.
● O Bitcoin é negociado em alta, perto de US$ 43 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 Brasil: Ata do Copom
● 10:15 Europa: Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa fechou em alta pela quarta sessão consecutiva, com avanço de 0,73%. Em dia de
agenda doméstica esvaziada, o fluxo estrangeiro contribuiu para sustentar o índice de referência da
B3, com os segmentos tradicionais e mais líquidos - como grandes bancos e commodities - entre os
destaques do dia. Embora as declarações de tom "hawkish" do presidente do Fed, Jerome Powell, tenham
chegado a conter o ímpeto do Ibovespa no começo da tarde, houve fôlego para manter o patamar de
116 mil pontos. O dólar comercial fechou abaixo da marca de R$ 5 pela primeira vez em nove meses,
recuou 1,44%, a R$ 4,9440. Os juros futuros fecharam em alta, absorvendo fatores domésticos e
internacionais. A primeira pesquisa Focus após o comunicado do Copom trouxe aumento nas medianas de
IPCA e Selic, elevando a expectativa pela ata da reunião.
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EXTERIOR: os investidores venderam ações e títulos do governo depois que o presidente do Federal
Reserve, Jerome Powell, em discurso na Associação Nacional de Economia Empresarial, afirmou que o
banco central dos EUA está preparado para aumentar as taxas de juros em meio ponto percentual,
para deliberadamente desacelerar a economia, se necessário. Os juros dos títulos de 10 anos do
Tesouro norte-americano subiram a 2,32%, atingindo o nível mais alto desde março de 2020. Os preços do
petróleo registraram outro dia de fortes altas e foram negociados acima de US$ 110. No final da sessão,
porém, os índices de Nova York recuperaram boa parte das perdas. O S&P 500 cedeu apenas 0,04%, o
Nasdaq recuou 0,40% e o Dow Jones caiu 0,58%. As ações da Boeing caíram 3,6%, depois que um
avião de passageiros Boeing 737 operado pela China Eastern Airlines com mais de 130 pessoas caiu no sul
da China.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: o apoio da União Europeia ao embargo de petróleo
russo está crescendo dentro do bloco, segundo diplomatas envolvidos na discussão, representando uma
mudança significativa na postura do continente em relação a como aumentar a pressão econômica sobre
Moscou. Bruxelas está disposta a desencadear severas sanções econômicas contra a Rússia por sua invasão
da Ucrânia, apesar do risco de que essas medidas possam ter repercussões para países europeus cujas
economias estão mais entrelaçadas com a Rússia. Uma medida para restringir o gás natural russo não
está sendo considerada, disseram diplomatas. O setor de energia contribui com um quinto do produto
interno bruto da Rússia e representa cerca de 40% de sua receita orçamentária. Em 2021, as exportações de
petróleo bruto e produtos petrolíferos representaram 37% da receita de exportação russa, de acordo com o
think tank Bruegel, com sede em Bruxelas. Em uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do bloco
em Bruxelas na segunda-feira (21), países como Suécia, Irlanda, Eslovênia, República Tcheca e Eslováquia,
uma das economias mais dependentes do petróleo russo no bloco, disseram que a proibição do petróleo
deveria pelo menos ser uma opção neste momento. Outros países, incluindo a Dinamarca, disseram que
apoiariam a medida se surgir um consenso no bloco, disseram diplomatas. Qualquer movimento em
direção a uma proibição do petróleo precisaria do apoio de todos os 27 estados membros, e
diplomatas disseram que não há consenso neste momento. Na discussão de segunda-feira, de acordo
com diplomatas envolvidos, a Hungria permaneceu aberta contra a proibição de compra de petróleo.
Criticamente, a Alemanha também se opõe, por enquanto. Autoridades alemãs disseram que a posição de
Berlim sobre a proibição do petróleo não é definitiva, embora não esteja disposta a considerar a proibição
do gás. Eles disseram que, se a situação na Ucrânia se deteriorar, a pressão para restringir as compras de
energia aumentará. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou na segunda-feira (21) que
as relações entre Moscou e Washington estão “à beira de uma ruptura”. Moscou convocou o
embaixador dos EUA, John Sullivan, na segunda-feira para entregar a ele uma nota de protesto contra o
comentário de Biden de que seu colega russo, Vladimir Putin, é um "criminoso de guerra". (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a mediana para o IPCA de 2022 completou dez semanas em
alta no Relatório de Mercado Focus e cristaliza mais um ano de descumprimento da meta. Com a
disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, a projeção passou de 6,45% para
6,59%. Para 2023, próximo foco da política monetária, os avanços também continuam, se
distanciando do alvo central (3,25%). A expectativa para o IPCA subiu de 3,70% para 3,75%. A
mediana geral para 2024 ficou estável em 3,15%, enquanto a projeção para 2025 continuou em 3,00%. A
estimativa para a Selic também subiu em relação à semana anterior, de 12,75% para 13,00% ao ano
no fim de 2022. A revisão ocorreu após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central subir a
taxa de juros para 11,75% ao ano e indicar a intenção de elevar em mais um ponto percentual em maio. A
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estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 avançou de 8,75% para 9,00%. Para 2024,
permaneceu em 7,50%. A divulgação do Relatório ocorreu mais tarde do que a praxe, sem o BC informar o
motivo do atraso. O Sindicato dos Funcionários do Banco Central disse que o anúncio fora do horário se
deveu ao ato dos funcionários públicos, que pedem reajuste salarial.

POLÍTICA NO BRASIL: o Ministério da Economia anunciou a redução de tributos sobre a importação
de etanol, alguns alimentos e bens de informática e capital. Segundo o Broadcast apurou, serão
reduzidos a zero a tributação de alguns alimentos. São itens da cesta básica com maior peso no INPC.
Também será reduzida em 10% a tarifa para importação de bens de informática e capital. A medida valerá
até o fim do ano e pretende conter a inflação. Para saber mais, acesse o nosso Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou na segunda (21) 102 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país também
registrou 14.543 novos diagnósticos no período. Na vacinação, 74,11% 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.

4


