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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção definida. Os investidores começam um novo trimestre
se perguntando se os combates na Ucrânia, o isolamento da Rússia e a virada do Fed gerarão ainda
mais volatilidade e perdas para ações e títulos. As commodities são a única classe de ativos chave a
entregar grandes ganhos até agora em 2022. O índice japonês Nikkei caiu 0,53. As ações de
tecnologia chinesas caíram pelo segundo dia em meio à preocupação contínua com o risco de
empresas locais serem expulsas das bolsas americanas. No entanto, o Xangai Composto avançou
0,94%.

● Na Europa, as ações operam com ganhos. O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,62%, após
registrar seu pior trimestre desde a pandemia. A inflação da zona do euro acelerou para outro
recorde histórico. O economista-chefe da OCDE, Laurence Boone, disse que os governos não estão
suficientemente cientes das consequências econômicas mais duradouras da invasão da Rússia. A
organização estimou que os efeitos do conflito reduzirão mais de 1 ponto percentual do crescimento
global este ano e elevarão a inflação em mais 2,5 pontos percentuais em relação aos níveis já altos.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam uma abertura positiva, com os
agentes à espera da divulgação do relatório de empregos (Payroll).

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,40%, enquanto o do título de dois anos a
2,38%.

● Os contratos futuros do Brent sobem 0,16%, com o barril a US$ 103. A invasão da Rússia está
desorganizando as cadeias de suprimentos globais e fornecendo um novo motor para os custos de
energia já crescentes. O petróleo reverteu o declínio e os preços do gás natural flutuam.

● O ouro recua 0,42% a US$ 1.929 a onça.
● O Bitcoin caiu para o patamar de US$ 45 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00 Brasil: Produção Industrial (Fev)
● 09:30 EUA: Relatório de Emprego Payroll (Mar)
● 15:00 Brasil: Balança Comercial (Mar)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa ficou perto de sustentar a marca de 120 mil, mas conseguiu registrar alta de
6,06% no mês, superior ao desempenho visto em Nova York e bem mais favorável do que o observado na
Europa e na Ásia. Após avanço de 0,89% em fevereiro e de 6,98% em janeiro, o ganho do índice
acumulado neste primeiro trimestre foi de 14,48%. O dólar voltou a perder força no mercado
doméstico de câmbio, cotado a R$ 4,7612, em queda de 0,54%, o que levou as perdas em março a
7,65% - a maior desvalorização mensal desde outubro de 2018. Nem mesmo a alta da moeda americana lá
fora tirou o brilho do real. A divisa fechou o primeiro trimestre de 2022 em baixa de 14,61%. O mercado de
DI registrou uma nova sessão de baixa. A agitada cena política pouco fez preço no mercado nesta
véspera de fim de janela partidária.

EXTERIOR: em Nova York, as perdas se acentuaram ao longo da tarde, e Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq recuaram em torno de 1,5%, em dia de ajuste mais forte para o petróleo, com o Brent e o
WTI abaixo de US$ 110, em queda entre 5% e 6%, com anúncio de liberação da reserva estratégica
americana, ao ritmo de 1 milhão de barris/dia pelos próximos seis meses, para tentar conter os
preços dos combustíveis. Além disso, Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados
(OPEP+) decidiu acelerar o ritmo de aumento da produção da commodity a 432 mil barris por dia (bpd) em
maio. Anteriormente, o grupo vinha elevando a oferta em 400 mil bpd, conforme acertado no ano passado.
A decisão foi tomada durante reunião ministerial e seguiu recomendação do Comitê Ministerial Conjunto de
Monitoramento (JMMC). Uma mudança que surgiu da reunião é a decisão de excluir das estimativas de
produção de petróleo da Opep quaisquer dados fornecidos pela Agência Internacional de Energia, disseram
os delegados.

ACOMPANHAMENTO DA GUERRA NA UCRÂNIA: helicópteros ucranianos executaram um ataque a
baixa altitude antes do amanhecer em território russo, disse uma autoridade russa, iludindo as defesas
aéreas para atacar um depósito de petróleo e sinalizando a capacidade de Kiev de ampliar o campo da
guerra. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela mídia estatal russa pareciam mostrar vários
mísseis disparando contra o depósito e provocando explosões. Na quinta-feira (31), as forças russas
devolveram o controle da usina nuclear de Chernobyl às autoridades ucranianas. As forças armadas da
Ucrânia avançaram contra as unidades russas ao redor de Kiev, buscando explorar os esforços de Moscou
para se reagrupar, disseram autoridades ucranianas. O presidente Biden expressou ceticismo sobre a
alegação de Moscou de reduzir os ataques a Kiev. Negociadores russos e ucranianos devem
retomar as discussões hoje (1), disseram autoridades ucranianas. O primeiro-ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, disse que intermediaria conversas diretas entre os presidentes russo e ucraniano,
embora o Kremlin tenha se oposto a tal encontro. (WSJ)
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INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: as famílias norte-americanas aumentaram seus gastos em
um ritmo ajustado sazonalmente de 0,2% em fevereiro em relação ao mês anterior, abaixo da taxa
revisada de 2,7% em janeiro, quando os gastos se recuperaram de uma queda relacionada ao Omicron em
dezembro, informou o Departamento de Comércio. A renda das famílias aumentou em fevereiro, com a
queda da taxa de desemprego e os empregadores se esforçando para contratar novos trabalhadores. A
renda pessoal aumentou 0,5% em fevereiro em relação ao mês anterior, uma recuperação depois de
quase estável em janeiro, mas a inflação subiu mais rapidamente. Os preços ao consumidor subiram
0,6% no mês e 6,4% no ano, um novo pico de 40 anos medido pelo índice de preços de gastos de
consumo pessoal do departamento, o indicador preferido do Federal Reserve. O núcleo anual da
inflação PCE, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu para 5,4% em fevereiro.
Em fevereiro, a onda de infecções por Covid-19 da variante Omicron diminuiu, levando os consumidores a
gastar mais em serviços como jantar em restaurantes e viajar. Os gastos com serviços aumentaram 0,9%
em fevereiro, o maior desde julho passado, enquanto os gastos com bens caíram 1%, em grande parte
devido a menores gastos com veículos, já que os preços continuaram subindo e os problemas da cadeia de
suprimentos prejudicaram a disponibilidade. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, um proxy para
demissões, aumentaram em 14.000, para 202.000 ajustados sazonalmente na semana passada,
informou o Departamento do Trabalho, acima da semana anterior, quando atingiram uma revisão de
188.000, correspondendo ao nível mais baixo em mais de 52 anos alcançado em Dezembro. A média móvel
de quatro semanas, que suaviza a volatilidade, caiu para 208.500 de uma revisão de 212.000.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o país registrou um aumento de 304 mil vagas no mercado
de trabalho em apenas um trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo IBGE. A população ocupada alcançou de 95,234 milhões de
pessoas no trimestre encerrado em fevereiro. Em um ano, mais 7,949 milhões de pessoas encontraram
uma ocupação. A população desocupada diminuiu em 389 mil pessoas em um trimestre,
totalizando 12,016 milhões de desempregados no trimestre até fevereiro. A população inativa somou
65,297 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fevereiro, 481 mil a mais que no trimestre anterior.
Em um ano, esse contingente encolheu em 3,435 milhões de pessoas. O nível da ocupação - porcentual de
pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - subiu de 55,1% no trimestre encerrado em
novembro de 2021 para 55,2% no trimestre até fevereiro de 2022. No trimestre terminado em fevereiro de
2021, o nível da ocupação era de 51,1%.

POLÍTICA NO BRASIL: a proposta de reajuste geral de 5% para todos os servidores do Executivo
federal segue no radar e o governo federal vai editar um novo Decreto para redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), passando de 25% para 33%. O Diário Oficial informou a saída de nove
ministros para disputar as eleições. De olho no orçamento secreto, os partidos estão disputando indicações
para as vagas de ministros que serão candidatos. Para mais informações sobre o que está acontecendo em
Brasília siga o Panorama Político.

COVID-19: na quinta-feira (31), o Brasil registrou 290 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel semanal
de óbitos foi de 213. Também foram diagnosticados 33.653 novos casos no período. Na vacinação, 74,8%
da população está com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://www.bea.gov/data/personal-consumption-expenditures-price-index
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20220579.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33367-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-23-5-no-trimestre-encerrado-em-fevereiro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33367-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-23-5-no-trimestre-encerrado-em-fevereiro
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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