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NESTA MANHÃ

● As ações na Ásia fecharam com viés de alta, na expectativa para a retomada de negociações de
paz presenciais entre Rússia e Ucrânia. Na China, porém, os negócios foram pressionados pela nova
onda de covid-19 que levou a um lockdown temporário em Xangai. O Shanghai Composite cedeu
0,3%. O Nikkei e o Hang Seng avançaram 1,10% e 1,12%, respectivamente.

● Na Europa, as ações operam com lucros. O apetite ao risco foi estimulado com as negociações
de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, apesar das preocupações com a inflação sob pressão,
novos bloqueios do Covid-19 na China e o início do ciclo de alta das taxas do Federal Reserve. O
índice Stoxx Europe 600 avança 1,56%.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York sinalizam uma abertura positiva.
● Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram aos 2,50%. As apostas em um

aperto monetário agressivo nos EUA prejudicaram os títulos do Tesouro com vencimentos mais
curtos. As inversões ao longo da curva, onde algumas taxas de curto prazo excedem os rendimentos
de prazos mais longos, apontam para a iminência de uma desaceleração econômica.

● Os contratos futuros do Brent sobem 1,87%, com o barril a US$ 114,58.
● A cotação do ouro  cai 0,43% a US$ 1.914,53 a onça.
● O Bitcoin é negociado acima dos US$ 47 mil.
● O humor mais equilibrado nos mercados internacionais pode estar presente nas

negociações por aqui também. Todavia, a instabilidade do petróleo e a mudança da diretoria
Petrobras devem limitar o movimento. A greve dos servidores do BC, a partir de sexta-feira, e a
decisão que será tomada hoje pelos funcionários do Tesouro Nacional serão monitoradas em meio a
atrasos nas divulgações do Banco Central, que atrapalham a dinâmica do mercado. (Broadcast)

AGENDA DO DIA

● 08:00 Reino Unido: Boletim Trimestral do BoE
● 08:30 Brasil: Mercado de trabalho Caged
● 11:00 EUA: Mercado de Trabalho JOLTS (Fev)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa cedeu 0,29%, aos 118.737 pontos. Na reta final do pregão, as ações da Petrobras,
que passaram o dia puxando o índice para baixo por conta da queda no preço do petróleo em meio ao
lockdown na China, ampliaram as perdas e caíram 2,63% (ON) e 2,17% (PN), diante dos rumores sobre
a demissão de Joaquim Silva e Luna do comando da estatal pelo presidente Jair Bolsonaro. O dólar
também deu uma pausa, após a série de oito sessões de recuo frente ao real. A moeda americana fechou
em alta de 0,55%, a R$ 4,7730, com investidores aproveitando a alta do dólar no exterior e o
tombo do petróleo para ajustar posições e realizar lucros. Os juros futuros tiveram mais uma sessão de
queda, também refletindo as declarações de Roberto Campos Neto sobre a proximidade do fim do ciclo de
alta da Selic.

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta, com perspectivas positivas para as tratativas
diplomáticas sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,27%, o
S&P 500 avançou 0,71%,e o Nasdaq subiu 1,31%. Os temores com a inflação, a ressurgência de casos
de Covid-19 na China e os movimentos nos rendimentos dos Treasuries também foram monitorados. O
barril tipo Brent caiu mais de 9% e voltou a ser negociado abaixo da marca de US$ 110. Nesta
semana, os investidores ficarão atentos à divulgação do índice de gastos com consumo (PCE) e do payroll
dos EUA.

ACOMPANHAMENTO DA GUERRA NA UCRÂNIA: Rússia e Ucrânia se reuniram para negociações de
cessar-fogo na Turquia para tentar encerrar mais de um mês de guerra, enquanto os intensos
combates continuavam, com forças ucranianas pressionando para retomar território ao norte da capital
Kiev depois que forças russas dispararam mísseis em várias cidades ucranianas durante a noite.
Negociadores russos chegaram a Istambul na noite de segunda-feira, seguidos por uma delegação
ucraniana durante a noite. O Kremlin disse que as negociações até agora não renderam nenhum avanço, e
autoridades ocidentais expressaram dúvidas sobre se a Rússia está pronta para interromper as hostilidades
na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o que chamou de "guerra econômica"
contra a Rússia mudou a situação, o que significa que empresas estrangeiras precisam pagar por
compras de gás russo na moeda do país, o rublo. Peskov também reiterou que a Rússia não irá exportar
gás de graça e afirmou que Moscou está elaborando planos para simplificar os pagamentos por gás. Um
provedor de serviços de internet ucraniano usado pelos militares do país sofreu um ataque
cibernético em massa, disseram autoridades ucranianas, alimentando temores de que a Rússia
pretenda usar armas digitais mais perigosas à medida que a guerra se arrasta para seu segundo mês. O
presidente Biden divulgou um orçamento de US$ 5,8 trilhões que prevê um aumento substancial
nos gastos com defesa dos EUA, um sinal da disposição do governo de dedicar recursos adicionais
a programas militares, incluindo ajudar a Ucrânia. Biden disse que seu comentário sugerindo que o
presidente russo Vladimir Putin não deveria continuar no poder refletia a "indignação moral" que ele estava
sentindo e não prejudicou as tentativas de acabar com a guerra na Ucrânia. Sinais de divisões
estratégicas estão surgindo dentro das fileiras da OTAN. A Rússia fez pagamento de juros de US$ 102
milhões. O banco central da Rússia abriu o mercado para todas as ações russas em outro pregão encurtado,
embora os estrangeiros não pudessem vender suas ações, evitando uma provável liquidação. (WSJ)
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,selic-a-12-75-seria-suficiente-para-levar-inflacao-a-meta-diz-presidente-do-bc,70004021427
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-28
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INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a mediana para o IPCA de 2022 completou onze semanas
em disparada no Relatório de Mercado Focus, passou de 6,59% para 6,86%, se distanciando mais
ainda do teto da meta pelo segundo ano consecutivo. A expectativa para o IPCA em 2023 subiu de
3,75% para 3,80%, acima do centro da meta de 3,25%. Após a publicação da ata da última reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e das falas do presidente da instituição, Roberto
Campos Neto, na semana passada, os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a
taxa básica de juros neste ano. A estimativa continuou em 13,00% para o fim de 2022. Há um mês,
era de 12,25%. A estimativa para a Selic no fim de 2023 continuou em 9,00%,

POLÍTICA NO BRASIL: o Ministério de Minas e Energia informou que consolidou a relação de
indicados do acionista controlador (União) para compor o Conselho de Administração da Petrobras.
Os nomes serão eleitos em assembleia no próximo dia 13 de abril. Na relação, o MME confirma a
indicação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para a presidência do Conselho de
Administração da estatal e do economista Adriano Pires para a presidência da empresa, no lugar
do general Joaquim Silva e Luna, que completaria um ano no cargo em abril. O militar saiu sob críticas
do presidente Jair Bolsonaro pelos elevados preços dos combustíveis, assim como seu antecessor, Roberto
Castello Branco. As ações PN da Petrobras foram as mais negociadas durante o after market da B3. O
ministro Milton Ribeiro (Educação) foi exonerado do cargo nesta segunda-feira (28) para tentar
reduzir o desgaste do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), desde que a Folha revelou um áudio com
indícios de um esquema informal de obtenção de verbas envolvendo dois pastores sem cargo público. Ele
escreveu uma carta de demissão, entregue ao presidente no Palácio do Planalto, e a exoneração foi
publicada em edição extra do Diário Oficial da União. (Broadcast / Panorama Político)

COVID-19: o Brasil registrou na segunda-feira (28) 86 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país
também registrou 10.709 novos diagnósticos no período. Na vacinação, 74,51% da população está com
o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/bolsonaro-deve-afastar-milton-ribeiro-do-ministerio-da-educacao.shtml
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
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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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