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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam com viés de baixa. O índice japonês Nikkei caiu 0,73% e o Hang
Seng recuou 1,06% em Hong Kong. O PMI industrial oficial da China decepcionou, ao cair para
49,5 em março, ficando abaixo da barreira de 50 pontos que sugere contração na manufatura. O
Xangai Composto perdeu 0,44%.

● Na Europa, as ações operam em leve baixa, na esteira da queda das petrolíferas, após relatos de
que os EUA estão considerando utilizar parte de suas reservas estratégicas para controlar os preços
do petróleo. O índice Stoxx Europe 600 cede 0,23%. A taxa de desemprego recuou para 6,8%
em fevereiro na zona do euro, menos do que se previa. O PIB cresceu 1,3% no Reino Unido, no
último trimestre de 2021 ante os três meses anteriores, segundo dados finais. As vendas no varejo
cresceram 0,3% Já na Alemanha em fevereiro.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York não apontam para uma direção definida.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,32%, enquanto o do título de dois anos a

2,28%.
● Os contratos futuros do Brent despencam mais de 5%, com o barril a US$ 106. Há relatos de

que Washington está preparando um plano para liberar cerca de um milhão de barris de petróleo
por dia para estancar o aumento dos preços da energia e da inflação, antes de reunião da Opep+
hoje, quando espera-se que o cartel mantenha a estratégia de um modesto aumento de produção
em maio.

● O ouro recua 0,19% a US$ 1.929 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 47 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 Áustria: Reunião ministerial da OPEP+
● 09:00 Brasil: Pnad Contínua (Fev)
● 09:00 EUA: Índice de Gastos do Consumidor PCE (Fev)
● 09:30 EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa sustentou mais um fechamento acima dos 120 mil pontos, com leve ganho de
0,20%. O dólar avançou 0,61% e fechou cotado a R$ 4,7870. apesar do tombo da moeda americana no
exterior e do avanço das cotações do petróleo e de commodities agrícolas. A queda do real pode ter sido um
movimento de realização de lucros, já que a moeda brasileira foi a que mais se fortaleceu entre seus pares
emergentes neste mês. O mercado de juros também foi ajustado, após seis sessões consecutivas.
Indicadores como o IGP-M de março e o resultado do Governo Central (Tesouro Banco Central e INSS) em
fevereiro foram monitorados, mas não tiveram impacto relevante nas cotações.

EXTERIOR: as ações dos EUA caíram pela primeira vez em cinco dias, à medida que as esperanças de
um cessar-fogo na guerra na Ucrânia diminuíram e os investidores avaliaram os riscos para o crescimento
econômico da inflação acelerada. Os relatórios de que os casos de Covid-19 na cidade de Nova York estavam
aumentando novamente também pesaram no sentimento. O índice Dow Jones cedeu 0,19%, o S&P 500
caiu 0,63% e o Nasdaq recuou 1,21%. Os títulos do Tesouro americano subiram ao longo dos
vencimentos. Na Europa, os investidores liquidaram notas de curto prazo, apostando que a inflação acima
do esperado forçará os formuladores de políticas a encerrar sua era de taxas negativas.

ACOMPANHAMENTO DA GUERRA NA UCRÂNIA: a esperança de que um avanço nas últimas
negociações de paz tenha sido alcançado diminuiu quando as forças russas atingiram alvos ao
redor de Kiev, apesar de dizerem que limitariam os ataques lá. Os ataques terrestres e aéreos também se
intensificaram nas partes orientais do país. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dissipou a ideia de
que as conversas de terça-feira (29) na Turquia entre delegados ucranianos e russos representaram
um ponto de virada. “Ninguém disse que os lados avançaram”, disse ele. “Não podemos apontar nada
particularmente promissor.” Mais de quatro milhões de pessoas fugiram da guerra na Ucrânia, disse a
ONU, superando as estimativas iniciais da organização sobre a escala do número de refugiados que seria
criado pela invasão da Rússia. Países europeus que pretendem endurecer as sanções contra a Rússia
estão considerando mirar em mais bancos, ampliando a rede para outros membros da família de
oligarcas e fortalecendo as restrições ao uso de criptomoedas para evitar restrições financeiras nos
próximos dias, de acordo com diplomatas e funcionários familiarizados com as discussões. O governo
Biden está dividido sobre a possibilidade de impor sanções à Kaspersky Lab, uma gigante russa de
segurança cibernética que autoridades alertam que pode ser usada pelo Kremlin como uma
ferramenta de vigilância contra seus clientes. Em uma ligação com o presidente ucraniano Volodymyr
Zelensky na quarta-feira (30), o presidente Biden disse que os EUA forneceriam US$ 500 milhões em ajuda
orçamentária à Ucrânia para serem usados   para despesas como pagamento de salários e manutenção de
serviços governamentais. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu à taxa
anualizada de 6,9% no quarto trimestre de 2021, de acordo com a terceira e última leitura do indicador,
publicada pelo Departamento do Comércio. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas
consultados pelo The Wall Street Journal e da segunda estimativa, de alta de 7%. No terceiro trimestre de
2021, a economia americana teve expansão anualizada bem menor, de 2,3%. O órgão informou também
que o índice de preços de gastos com consumo (PCE) subiu à taxa anualizada de 6,4% entre
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outubro e dezembro, enquanto o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia,
avançou 5% no mesmo período, segundo dados finais. No segundo cálculo, divulgado há cerca de um
mês, as estimativas eram de acréscimos de 6,3% do PCE e de 5% do núcleo do índice. O setor privado dos
Estados Unidos criou 455 mil empregos em março, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada
pela ADP. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street
Journal, que previam geração de 450 mil postos de trabalho neste mês. A ADP também revisou
ligeiramente para cima o número de vagas criadas em fevereiro, de 475 mil a 486 mil. A pesquisa da
ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego (payroll) dos EUA, que inclui dados do setor público
e será divulgado na sexta-feira (01).

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) arrefeceu a
1,74% em março, após alta de 1,83% em fevereiro, informou a FGV. O resultado ficou acima do teto da
pesquisa Projeções Broadcast, de 1,70%. A mediana era de 1,32% e o piso, de 0,52%. A inflação acumulada
em 12 meses pelo IGP-M desacelerou de 16,12% para 14,77%. No ano de 2022, o indicador acumula alta de
5,49%. A desaceleração do IGP-M de março foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo
(IPA-M), que subiu 2,07%, ante 2,36% em fevereiro. O índice de preços no atacado acumula variação de
16,55% em 12 meses. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), por outro lado, acelerou de 0,33%
para 0,86% na margem, com inflação acumulada de 9,19% em 12 meses. O Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC-M) também avançou na margem, de 0,48% para 0,73%. O indicador acumula alta
de 11,63% em 12 meses. O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa
e de transformação, registrou alta de 0,56% em fevereiro, conforme divulgado pelo IBGE. A taxa de
janeiro foi revista de um avanço de 1,18% para uma elevação de 1,20%. O IPP mede a evolução dos preços
de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria
de transformação. Com o resultado de fevereiro, o IPP de indústrias de transformação e extrativa
acumulou aumento de 1,77% no ano. Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 8,34% em
fevereiro, após a elevação de 9,54% registrada em janeiro.

POLÍTICA NO BRASIL: mesmo com a arrecadação recorde de tributos federais em fevereiro, as
contas do Governo Central, que reúnem Tesouro Nacional, Banco Central e INSS, registraram déficit no
mês passado. A diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 20,619 bilhões. No
primeiro bimestre, o governo central registrou superávit de 55,956 bilhões. A meta fiscal de 2022 admite um
déficit primário de até R$ 170,5 bilhões nas contas do Governo Central. O desempenho em fevereiro ficou
dentro do intervalo das expectativas do mercado financeiro, que eram de resultado negativo de R$ 30,769
bilhões a R$ 3,010 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. No Panorama Político de
hoje tem  Dória desiste da presidência, a  troca de ministros e mais uma pesquisa eleitoral.

COVID-19: o Brasil registrou na quarta-feira (30) 276 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O país
também registrou 30.440 novos diagnósticos no período. Na vacinação, 74,7% da população está com o
esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://adpemploymentreport.com/
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-03/igp-m_fgv_press-release_resumido_mar22_0.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33355-indice-de-precos-ao-produtor-ipp-cresce-0-56-em-fevereiro
https://www.tesourotransparente.gov.br/
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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