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NESTA MANHÃ

● As ações na Ásia fecharam com viés negativo. O Hang Seng de Hong Kong desabou 2,47%.
As ações chinesas ficaram sob pressão quando um órgão de vigilância dos EUA afirmou que a
deslistagem de ações chinesas nos EUA ainda estava na mesa. O índice composto de Xangai caiu
1,17%. O Nikkei 225 do Japão ficou relativamente estável, subindo 0,14%. O Japão coordenou
uma série de sanções contra a Rússia no âmbito do G7. Em Bruxelas, o primeiro-ministro do país,
Fumio Kishida, participou de um encontro dos líderes das nações industrializadas.

● Na Europa, os índices oscilam. As empresas de energia apresentam desempenho inferior, com a
queda dos preços do gás natural, depois que os EUA e a União Europeia anunciaram um acordo para
afastar os países europeus do fornecimento russo. O índice Stoxx Europe 600 agora sobe
0,22%.

● Na Rússia, as ações russas caíram 2,5%, revertendo parte dos ganhos de 4,4% da sessão
anterior. A Gazprom caiu 3,4% e o maior credor da Rússia, Sberbank, caiu 4,5%. O rublo valorizou
4% em relação ao dólar, sendo negociado a cerca de 98 rublos para US$ 1. Mas a moeda acumula
desvalorização de 24% desde o início do ano.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York sinalizam uma abertura sem direção definida,
na esteira dos riscos econômicos do aperto da política monetária do Federal Reserve e da guerra da
Rússia na Ucrânia. Hoje, Biden visita a Polônia, país da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) que vem recebendo boa parte dos refugiados ucranianos.

● Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão em 2,3613%. Os principais vértices da
curva de juros continuam a se achatar ou estão invertidas, com isso o debate sobre se o mercado de
títulos está sinalizando uma desaceleração econômica acentuada ou mesmo uma recessão à frente
está agitado.

● Os contratos futuros do Brent recuam 0,65%, com o barril a US$ 118. O preço do petróleo
cedeu depois que os líderes da União Europeia se abstiveram de novas medidas para cortar as
importações de petróleo russo.

● A cotação do ouro segue na estabilidade a US$ 1.956 a onça.
● O Bitcoin  avança acima dos US$ 44 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:30 Reino Unido: Ata da Reunião do FPC do BoE
● 08:00 Brasil: Confiança do Consumidor FGV (Mar)
● 09:00 Brasil: IPCA-15 (Mar)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa rompeu o patamar dos 119 mil pontos e estendeu a série positiva pela sétima
sessão. O índice encerrou o dia em alta de 1,36%. Assim como na sessão anterior, as ações de varejo e
consumo foram os destaques. A falta de resolução para o conflito iniciado em 24 de fevereiro no Leste
Europeu mantém a pressão, especialmente sobre o barril do petróleo. O fluxo de ingresso de capital
externo chega a R$ 83,593 bilhões. O dólar comercial cedeu 0,25% a R$ 4,8320. O presidente do BC,
Roberto Campos Neto, praticamente definiu a alta de um ponto percentual na reunião de maio
como a última dentro do ciclo de ajuste, desencadeando a redução das apostas em um juro maior.
A curva de juros ainda deixou alguma aposta em um aperto monetário em junho, mas neutralizou
completamente os prêmios daí em diante.

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta, tendo recuperado parte das perdas da sessão
anterior. O avanço das ações de tecnologia se destacou, enquanto investidores digerem uma nova rodada
de sanções contra a Rússia e avaliam posicionamento de dirigentes do Federal Reserve (Fed). Indicadores
dos Estados Unidos, por sua vez, deram sinais mistos. O Dow Jones subiu 1,02%, o S&P 500 avançou
1,43% e o Nasdaq teve alta de 1,93%. Os papéis da Uber subiram 4,93%, depois da companhia entrar em
um acordo para listar todos os táxis de Nova York em seu aplicativo. A medida pode aliviar a escassez de
motoristas da empresa e reduzir as altas tarifas, ao mesmo tempo em que direciona mais corridas para os
taxistas – cujos meios de subsistência foram afetados pela pandemia. Os juros dos Treasuries operaram
em alta. O mercado da renda fixa americana ficou atento aos comentários de dirigentes do Fed, que não
descartaram um aumento de 50 pontos-base do juro básico nas próximas reuniões do BC. O da T-note de
10 anos avançou a 2,3728%. O presidente da distrital de Chicago, Charles Evans, disse que, a princípio,
prefere novas altas de 25 pontos-base em cada uma das seis reuniões restantes do Comitê em 2022, mas
não rejeitou a ideia de um aumento de meio ponto percentual. Diante dos comentários do Fed, dados da
economia americana como PMIs, pedidos de auxílio-desemprego e encomendas de bens duráveis
ficaram em segundo plano. Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda de mais de 3%. As
esperadas sanções pela União Europeia contra o petróleo e o gás russo não se concretizaram. As
negociações sobre o acordo nuclear do Irã também seguem no radar. As autoridades da Organização de
Países Exportadores de Petróleo (Opep) expressaram preocupação ao Financial Times com uma possível
proibição de importação de petróleo pela União Europeia.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: os Estados Unidos impuseram novas sanções contra a
Rússia, tendo como alvo algumas empresas do país e também membros da elite local. O presidente Joe
Biden defendeu que a Rússia seja expulsa do G20 e prometeu que adotará medidas por segurança
energética e que Moscou será responsabilizada pela guerra. O Reino Unido também anunciou punição,
em quadro de pressão das potências do Ocidente sobre Moscou para que recue na guerra em solo
ucraniano. Depois do encontro do G7, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que Paris e aliados
estão prontos para aumentar sanções sempre que necessário. Em dia de reunião de cúpula da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança continuou a declarar apoio à Ucrânia,
mas sem a intenção de enviar tropas ou garantir uma zona de exclusão aérea, com o argumento de
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que não desejam uma escalada no conflito. O Tesouro americano afirmou que qualquer transação
envolvendo ouro do BC da Rússia está coberta pelas sanções já impostas. Os Estados Unidos estão
finalizando um plano para fornecer à União Europeia até 15 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás
natural liquefeito até o final de 2022, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA, ZONA DO EURO E REINO UNIDO: o índice de gerentes de
compras (PMI) composto dos EUA atingiu o maior nível em oito meses, de acordo com a S&P Global,,
enquanto os pedidos de auxílio-desemprego caíram mais do que o esperado na última semana. As
encomendas de bens duráveis, por sua vez, também recuaram além do que o previsto. O índice de
gerentes de compras (PMI) composto da Alemanha caiu de 55,6 em fevereiro a 54,6 em março, mas
com as leituras da indústria e de serviços melhores do que a expectativa dos analistas. O PMI
composto do Reino Unido recuou a 59,7 em março, mas ficou acima do esperado.

INDICADORES ECONÔMICOS NO Brasil: o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) publicado pelo Banco
Central trouxe um boxe destacando que as importações brasileiras de bens cresceram
substancialmente acima do PIB de 2021. O documento mostra que, em comparação a 2019, o volume das
importações de bens e o PIB cresceram, respectivamente, 11,0% e 0,5%, enquanto o câmbio real se
depreciou 32,0%. De acordo com o boxe, além do aumento das importações de combustíveis, resultado da
demanda elevada em contexto de crise energética por escassez hídrica, destacaram-se no ano passado
as compras de bens intermediários, que superaram em 17,2% o registrado em 2019. Em 2021, os
valores importados de fertilizantes e vacinas foram os maiores da série histórica. Para 2022, o BC espera
uma atenuação do volume importado, dado o cenário atual com menor nível de consumo de bens,
expectativas menos otimistas dos empresários industriais e indicativos de níveis de estoques
menos desequilibrados na indústria.

POLÍTICA NO BRASIL: a Pesquisa Datafolha mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) mantém a liderança na corrida ao Palácio do Planalto. De acordo com o levantamento, o petista
tem 43% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26%; pelo ex-juiz Sergio
Moro (Podemos), com 8%; e pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%. A margem de erro é de dois
pontos porcentuais para mais ou para menos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue líder
das simulações de segundo turno para o pleito de outubro, mas o candidato à reeleição Jair
Bolsonaro (PL) encurtou as distâncias para todos os seus adversários. A pesquisa apontou Lula à
frente do incumbente em todos os cenários por uma distância semelhante no primeiro turno, de 43% (44%
em 1 das 4 simulações) a 26%. Isso levaria a uma segunda rodada da eleição, no dia 30 de outubro. Para
saber sobre a crise no MEC, Reforma Tributária, propostas de mudança na política de preços da Petrobras,
entre outros assuntos importantes do âmbito político, acesse o Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou na quarta (23) 300 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país também
registrou 35.544 novos diagnósticos no período. Na vacinação, 74,31% 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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