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NESTA MANHÃ

● As ações na Ásia fecharam com viés de alta. O Shanghai Composite avançou 1,96%. Todavia,
o Nikkei japonês registrou queda de 0,80%. O Japão vai proibir o envio de metais preciosos para a
Rússia, especialmente ouro, em resposta à invasão da Ucrânia, disse o Ministério das Finanças.

● Na Europa, a maioria das ações são negociadas no vermelho, à medida que o otimismo sobre
uma retração na guerra da Rússia na Ucrânia se desvaneceu. O índice Stoxx Europe 600 cai
0,58%. A Alemanha desencadeou um plano de emergência para se preparar para um possível corte
de gás russo, enquanto o presidente Vladimir Putin intensifica as exigências de que o combustível
seja pago em rublos. A Rússia pode expandir a lista de commodities para as quais exige
pagamento em rublos para incluir grãos, petróleo, metais e outros.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York sinalizam uma abertura negativa. As
preocupações com a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços das commodities continuam a pesar
nas decisões de investimentos

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,40%, enquanto o do título de dois anos caiu
para 2,32%. Os gestores dizem que o risco de recessão é atualmente maior na Europa do que nos
EUA, em parte por causa da relativa dependência do continente das exportações russas. No
mercado de títulos alemão, no entanto, a curva de rendimentos não está piscando os
mesmos sinais de alerta que nos EUA. Os rendimentos de dois anos da Alemanha, entre os mais
sensíveis a mudanças na taxa básica de juros, estão a caminho de seu primeiro fechamento acima
de zero desde 2014.

● Os contratos futuros do Brent sobem perto de 2%, com o barril a US$ 112.
● O ouro está estável a US$ 1.920 a onça.
● O Bitcoin é negociado acima dos US$ 47 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 Brasil: IGP-M (Mar)
● 09:00 Brasil: Índice de Preços ao Produtor IPP (Fev)
● 09:15 EUA: Mercado de Trabalho ADP (Mar)
● 09:30 EUA: PIB  4T21
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: sinais de avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia em direção a um cessar-fogo despertaram
o apetite por risco no exterior, recolocando o Ibovespa de volta no nível dos 120 mil pontos. O índice
de referência da B3 fechou em alta de 1,07%, aos 120.014,17 pontos. O investidor estrangeiro segue
comprador de ações brasileiras. O mercado também ficou com a Petrobras no radar. Mesmo com a nova
queda de presidente da estatal, por disputa com o governo sobre os preços dos combustíveis, os papéis ON
e PN avançaram 1,23% e 2,22%, respectivamente. O dólar encerrou a sessão em leve baixa de 0,31%,
cotado a R$ 4,7578, após uma tarde instável. O mercado de juros esteve sob a influência do cenário
internacional durante toda o dia, acompanhando a dinâmica dos preços das commodities, do câmbio e dos
Treasuries. Internamente, a perspectiva de fim do ciclo de aperto monetário em maio, sinalizada pelo
Banco Central quase diariamente, desde a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom),
continua servindo de pano de fundo para devolução de prêmios, sobretudo até o trecho
intermediário.

EXTERIOR: os mercados acionários de Nova York fecharam em alta. O apetite por risco foi apoiado por
notícias vistas como positivas nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia, embora o governo dos Estados
Unidos tenha continuado a expressar ceticismo sobre a postura de Moscou. O índice Dow Jones fechou
em alta de 0,97%, o S&P 500 subiu 1,23% e o Nasdaq avançou 1,84%. A divulgação de dados dnos
EUA fez o mercado acionário perder um pouco de fôlego. O relatório Jolts mostrou queda na abertura de
postos de trabalho em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Já o Conference Board informou que a
confiança do consumidor americano aumentou, a 107,2 em março, mas um pouco abaixo da previsão dos
analistas. O rublo russo disparou mais de 12% frente ao dólar. O euro também avançou hoje, em
meio aos comentários mais "hawkish" do Banco Central Europeu (BCE). No fim da tarde em Nova
York, o juro da T-note de 2 anos subia a 2,358%, o da T-note de 10 anos recuava a 2,401% e o do T-bond de
30 anos tinha baixa a 2,510%. O rendimento do título de dois anos excedeu brevemente o de dez
anos pela primeira vez desde 2019, reforçando a visão de que os aumentos da taxa do Federal
Reserve podem causar uma recessão. A inversão é a mais recente de uma série iniciada em outubro,
quando os rendimentos de 20 anos superaram os rendimentos de 30 anos. No mês passado, a inversão
chegou aos segmentos de 7 a 10 anos e de 5 a 7 anos.

ACOMPANHAMENTO DA GUERRA NA UCRÂNIA: a Rússia continuou com ataques mortais na Ucrânia,
apesar das promessas de concentrar sua campanha na região leste de Donbass. Um míssil de
cruzeiro russo atingiu o prédio do governo regional na cidade de Mykolaiv, no sul. O serviço de emergência
estatal da Ucrânia colocou o número inicial de mortos em 12, com 33 feridos. Ucrânia e Rússia disseram
que fizeram progressos nas negociações para acabar com a guerra, com Kiev apresentando sua
proposta de um status neutro e garantias de segurança internacional. Em um sinal de progresso, o
presidente russo, Vladimir Putin, concordou em se encontrar com o presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky para a rubrica do tratado assim que as negociações forem concluídas, disse o
negociador-chefe de Moscou. Ele também disse que, em uma demonstração de boa vontade, a Rússia
limitaria suas operações perto de Kiev e da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, embora essa medida
não equivalesse a um cessar-fogo. Quatro países europeus disseram que estavam expulsando mais de
40 funcionários russos por ameaças à segurança nacional, citando espionagem e operações de
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influência como motivos. O presidente Biden disse que os EUA e seus aliados europeus esperavam para
ver se a Rússia estava sendo franca nas negociações de cessar-fogo com a Ucrânia, mas não tinha intenção
de suspender as sanções contra Moscou nesta fase. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a abertura de novos postos de trabalho no país caiu de 11.283
milhões em janeiro (dado revisado) para 11.266 milhões em fevereiro, de acordo com o Relatório
JOLTS, divulgado pelo Departamento do Trabalho. O índice de confiança do consumidor subiu de 105,7
em fevereiro para 107,2 em março, segundo pesquisa divulgada pelo Conference Board. O resultado ficou
abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 107,5. O chamado índice de
condições atuais, que se baseia na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de
trabalho e negócios, avançou de 143 para 153 no mesmo período. Por outro lado, o índice de expectativas,
baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado
de trabalho, diminuiu de 80,8 em fevereiro para 76,6 em neste mês.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: foram criados 328.507 postos formais de trabalho em
fevereiro, de acordo com a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O
número superou o teto da pesquisa Projeções Broadcast , que indicava criação de 327.283 vagas. A mediana
indicava geração de 225.250 postos de trabalho. Em fevereiro, foram registrados saldos positivos no
nível de emprego dos cinco Grandes Grupamentos de Atividades Econômicas, com destaque para o
de Serviços com 215.421 postos, distribuído principalmente nas atividades de Administração pública,
defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (101.611 postos).

POLÍTICA NO BRASIL: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo
ontem após o vazamento de informações sobre a demissão do general Joaquim Silva e Luna do
comando da companhia. A informação da demissão circulou com o mercado de ações aberto, sem que a
Petrobras tivesse se manifestado publicamente sobre o assunto. O processo trata da supervisão de notícias,
fatos relevantes e comunicados, e foi iniciado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), que
deve analisar os fatos recentes. (Folha). Para saber mais sobre a demissão do presidente da Petrobras,
a greve no Branco Central e a Capitalização da Eletrobras acesse o Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou na terça-feira (29) 282 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país
também registrou 32.100 novos diagnósticos no período. Na vacinação, 74,63% da população está com
o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-29
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https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm
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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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