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NESTA MANHÃ

● As ações na Ásia foram fecharam mistas. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,94% enquanto o
Nikkei do Japão subiu 0,25%. Os rendimentos dos títulos do governo de 10 anos do Japão subiram a
um nível que levou o Banco do Japão a intervir com operações ilimitadas de compra de títulos de
taxa fixa no mês passado. O iene atingiu o patamar mais baixo em seis anos, acima de US$ 121.

● Na Europa, os índices operam sem direção definida. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,37%,
com os serviços públicos sendo o setor de melhor desempenho e tecnologia, o pior.

● A intervenção do governo russo para sustentar o mercado de ações ajudou a elevar as ações
no primeiro dia de negociação, após um fechamento recorde de um mês do mercado de ações. O
índice MOEX  caiu 30% em fevereiro, antes da suspensão das negociações de 28 de fevereiro.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York sinalizam uma abertura positiva. O presidente
Joe Biden participa da cúpula de emergência da Otan em Bruxelas. As principais potências
econômicas do mundo planejam alertar o presidente russo, Vladimir Putin, contra o uso de armas
químicas ou nucleares na Ucrânia no rascunho de uma declaração que o Grupo dos Sete planeja
emitir ainda hoje.

● Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão em 2,3811%. A inversão de partes da
curva aponta para um risco crescente de desaceleração do crescimento.

● Os contratos futuros de Brent estão estáveis a US$ 121 o barril, após notícias que os EUA e a
União Europeia estão perto de um acordo destinado a reduzir a dependência da Europa da energia
russa, enquanto o presidente Joe Biden se prepara para anunciar novas sanções à Rússia.

● A cotação do ouro está estável a US$ 1.945 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 43 mil.

AGENDA DO DIA

● 06:00 Zona do Euro: PMI Composto (Mar)
● 06:30 Reino Unido: PMIs Composto (Mar)
● 09:30 EUA: Pedidos iniciais de seguro-desemprego
● 10:45 EUA: PMIs Composto (Mar)
● 00:00 Brasil: Relatório Trimestral de Inflação RTI
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa perdeu o fôlego à tarde, quando se acentuaram as perdas em Nova York, em meio à
perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, avanço do preço do petróleo e a percepção de não
haver saída no curto prazo para o conflito no leste europeu. O índice referência da B3 fechou o dia em
leve alta de 0,16%, a 117.457,34 pontos, o sexto dia seguido no positivo. Em sessão majoritariamente
negativa para as ações de grandes bancos e misto para mineração e siderurgia, o desempenho de Petrobras
(ON +0,97%, PN +1,36%) foi essencial para que o Ibovespa auferisse ganho, ainda que leve, no fechamento.
O dólar caiu 1,44%, a R $4,8442, menor cotação desde 13 de março de 2020. As commodities em
patamares elevados sustentam o apetite de estrangeiros por ativos domésticos. O presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto, reiterou que o pico da inflação em 12 meses deve ser em abril, mas
permaneceu no radar a possibilidade de que a taxa Selic possa superar 13%. Mais detalhes do cenário
do BC podem vir no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Os juros terminaram a sessão praticamente
estáveis, com viés de baixa nos longos e de alta nos curtos.

EXTERIOR: os mercados acionários de Nova York tiveram pregão negativo, na esteira dos riscos
geopolíticos e também à postura mais dura do Federal Reserve. O índice Dow Jones caiu 1,29%, o S&P
500 recuou 1,23% e o Nasdaq perdeu 1,32%. O setor de energia destoou do mau humor predominante,
em dia que o petróleo foi negociado acima de US$ 120. O presidente americano, Joe Biden, viajou à
Europa para buscar uma solução para a guerra. Entre os dirigentes do BC americano houve novos
sinais de que será necessário apertar a política monetária. O presidente da distrital de St. Louis do Fed,
James Bullard, voltou a defender um aperto mais forte, diante do quadro inflacionário, enquanto Mary Daly
(São Francisco), embora mais moderada, tenha comentado que pode defender uma alta de 50 pontos-base
em uma reunião. Os juros dos Treasuries caíram, com movimentos de ajustes após os fortes ganhos
recentes, nos maiores níveis desde meados de 2019. O juro da T-note de 10 anos cedeu a 2,300%. O
índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, terminou o dia em alta.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: o presidente Volodymyr Zelensky espera que uma
série de cúpulas que ocorrerão em Bruxelas levem a mais ajuda para seu país e sanções adicionais
contra a Rússia, à medida que o custo humanitário da invasão de Moscou continua aumentando.
Em um discurso tarde da noite, ele pediu que a quinta-feira 24 de março, um mês desde a invasão da
Rússia, seja marcada em todo o mundo por pessoas mostrando seu apoio à Ucrânia por meio de
manifestações públicas. Zelensky deve discursar na reunião de emergência da Otan na quinta-feira
(24). Ele também planeja manter conversas com o líder chinês Xi Jinping, disse um porta-voz
presidencial. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir
Putin, ocasião na qual pediu um cessar-fogo na Ucrânia. O porta-voz da chancelaria alemã, Steffen
Hebestreit, escreveu em seu Twitter, que uma resolução rápida para a questão humanitária no conflito
também foi pedida por Scholz. O chanceler também conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr
Zelensky. A Rússia planeja exigir pagamentos em rublos para compras de gás natural de países
europeus, aprofundando seu impasse com o Ocidente e potencialmente agravando a pior crise energética
da Europa desde a década de 1970. Os preços do gás subiram mais de 30% depois que o presidente
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Vladimir Putin ordenou que o banco central desenvolvesse um mecanismo para fazer pagamentos
em rublos pelo gás natural dentro de uma semana em uma reunião com seu governo. A Alemanha, o
maior comprador de gás russo, disse que o anúncio sobre pagamentos em rublos é uma violação dos
contratos, e o país conversará com seus parceiros europeus sobre como responder, segundo o ministro da
Economia, Robert Habeck. A Itália, o segundo maior cliente da Gazprom, monopólio estatal russo de
exportação, disse que não estava inclinada a pagar o gás russo em rublos porque isso poderia ajudar Putin
a enfraquecer o regime de sanções da Europa. O Departamento de Estado em Washington acusou
oficialmente as forças russas na Ucrânia de cometer crimes de guerra, e o presidente Biden, que
chegou a Bruxelas na quarta-feira, disse que o potencial de guerra química no conflito representa
"uma ameaça real".

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: os estoques de petróleo no país caíram 2.508 milhões de
barris, a 413.399 milhões de barris, na semana encerrada em 18 de março, informou o Departamento
de Energia. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam que o número iria se manter
estável. Os estoques de gasolina reduziram em 2.948 milhões de barris, a 238.043 milhões de barris, ante
expectativa de queda de 1,5 milhão de barris. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,235
milhão de barris, a 25,242 milhões de barris. A taxa de utilização das refinarias subiu de 90,4% na
semana anterior a 91,1%, ante previsão de 90,6% dos analistas.

POLÍTICA NO BRASIL: além de aumentar de 25% para 35% a redução das alíquotas do Imposto
sobre Produto Industrializado (IPI), o Ministério da Economia estuda elevar em 15 dias o prazo para
o pagamento do imposto. Como mostrou o Broadcast em 18 de março, a possibilidade de aumentar a
redução do IPI foi apresentada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, por empresários do setor de
indústrias e passa pela exclusão da lista de beneficiados pela medida os produtos produzidos na Zona
Franca de Manaus. Segundo assessores de Guedes, os empresários argumentaram que pagam os impostos
antecipadamente e só recebem dos clientes após 120 dias. O aumento de prazo para o pagamento de
impostos não depende do Congresso e passa por uma decisão do Ministério da Economia. A
Receita Federal, entretanto, não é favorável à medida, que tem potencial para afetar a arrecadação
de impostos. Para saber o que mais está acontecendo em Brasília, acesse o nosso Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou na quarta (23) 294 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país também
registrou 45.471 novos diagnósticos no período. Na vacinação, 74,25% 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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