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NESTA MANHÃ

● As bolsas da Ásia fecharam em alta, sustentadas por um rali de ações de tecnologia em Nova
York. A liquidez, porém, foi reduzida em meio a feriados na China continental, em Hong Kong e em
Taiwan. O índice japonês Nikkei subiu 0,19%. O iene se fortaleceu após comentários do
presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, que disse que os movimentos atuais foram
rápidos. O iene é o desempenho mais fraco deste ano na cesta de moedas do Grupo dos 10. A
observação foi o aviso mais forte de Kuroda sobre os movimentos do iene desde a queda da moeda
para uma baixa de seis anos na semana passada, e um sinal de que o BOJ compartilha a
preocupação do governo sobre o dano potencial ao sentimento corporativo de quedas acentuadas
do iene.

● Na Europa, as bolsas que operavam sem direção definida, agora estão em leve queda. A
cautela reflete a perspectiva de que a Rússia sofra mais sanções do Ocidente, o ressurgimento do
Covid-19 na Europa e na Ásia, apesar de dados mostrarem que o setor de serviços da Europa teve
desempenho melhor do que se imaginava no último mês. Na Alemanha e no Reino Unido, o mesmo
setor surpreendeu positivamente. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,16%.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam uma abertura no vermelho. Nas
próximas horas, as atenções vão se voltar para dados de atividade e de comércio externo dos EUA,
assim como para os discursos de dirigentes do Federal Reserve, que vêm preparando o terreno para
remover estímulos monetários em ritmo mais forte, diante da persistência da inflação.

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,45%, assim como o do título de dois anos.
● Os contratos futuros do Brent sobem 0,92% a US$ 107 o barril.
● O ouro recua 0,25% a US$ 1.928 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 46,6 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado na China e Hong Kong - Festival Ching Ming
● 09:30 EUA: Balança Comercial (Fev)
● 10:00 EUA: PMIs Composto e de Serviços
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa se descolou do movimento de alta do exterior e fechou em baixa de 0,24%, aos
121.279,51 pontos. Apesar de retomada parcial dos preços da commodity, recolocando o barril do Brent
acima de US$ 107, as ações da Petrobras (ON -1,02%, PN -0,94%) e de grandes bancos (Unit do Santander
-1,84%, Itaú PN -0,91%, BB ON -1,10%) contribuíram para que o Ibovespa registrasse perdas na sessão. O
dólar recuou 1,27%, a R$ 4,6081 no fechamento. Apesar do fortalecimento do real e da recuperação do
petróleo, as incertezas sobre a troca de comando na Petrobras mantiveram as ações da estatal no
vermelho ao longo da sessão.

EXTERIOR: os agentes começaram a semana avaliando os últimos comentários de dirigentes do Fed e os
desenvolvimentos na Ucrânia. As ações de tecnologia impulsionaram os ganhos nas bolsas de Nova York,
sobretudo pela alta do Twitter. A empresa de mídia social chegou a subir 31% depois que o
presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, assumiu uma participação de 9,2% na empresa. As ações
chinesas listadas nos EUA como Baidu e Tencent Holdings subiram depois que a China removeu um
obstáculo importante para permitir aos EUA acesso total a auditorias. Destaque para o avanço de 1,90%
no Nasdaq e para recuperação parcial dos petróleos Brent e WTI, após terem cedido terreno em razão
dos recentes anúncios de liberação de reservas estratégicas para compensar a escalada dos preços da
commodity, em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O dólar ficou mais forte em relação aos pares e
o rendimento do Tesouro de 10 anos avançou. A inversão dos rendimentos dos títulos americanos de 2
anos e dos de 10 anos, e mesmo em relação aos mais longos, de 30 anos, sugere cautela, em cenário de
provável elevação da taxa de juros de referência nos EUA, além do que o mercado precificou inicialmente,
no atual ciclo de restrição da política monetária.

GUERRA NA UCRÂNIA: autoridades ucranianas e grupos independentes de direitos humanos
disseram que estão descobrindo evidências crescentes de crimes de guerra perpetrados por tropas
russas. O presidente Volodymyr Zelensky visitou o subúrbio de Bucha, em Kiev, onde civis foram
enterrados em valas comuns, e chamou as forças russas de “assassinos” e “estupradores”. O presidente
Biden pediu o julgamento de supostos crimes de guerra em Bucha, enquanto a Comissão Europeia e a
Ucrânia estabeleceram uma equipe conjunta para investigar as alegações, que Moscou negou. A Ucrânia se
preparou para uma nova ofensiva russa nas regiões orientais. O esforço para evacuar civis de
Mariupol fracassou novamente, pois as forças russas bloquearam a passagem de 15 ônibus e
detiveram uma equipe da Cruz Vermelha. Mísseis russos atingiram Mykolaiv e Odessa, disseram
autoridades. O presidente francês Emmanuel Macron pediu sanções ao petróleo e carvão russos,
enquanto o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusou o presidente russo Vladimir Putin de crimes
de guerra. França e Alemanha disseram que estão expulsando dezenas de diplomatas russos. Os EUA
apreenderam um iate de US$ 90 milhões na Espanha, dizendo que pertencia a um oligarca russo. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NA EUROPA: o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da
Alemanha subiu de 55,8 em fevereiro para 56,1 em março, atingindo o maior nível em seis meses,
ajudado pelo relaxamento de medidas voltadas ao combate da pandemia de covid-19, segundo pesquisa
final divulgada pela S&P Global. O avanço acima da marca de 50 indica que o setor de serviços alemão se
expandiu em ritmo mais forte no último mês. A leitura definitiva ficou bem acima da estimativa prévia de
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março e da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 55 em ambos os casos. O PMI
composto alemão, que engloba serviços e indústria, caiu de 55,6 para 55,1 no mesmo período,
influenciado pelo resultado da manufatura. O dado final, no entanto, é maior do que a estimativa inicial
de 54,6. O PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de
55,5 em fevereiro para 54,9 em março, O número final do PMI composto, porém, ficou acima da leitura
preliminar de março e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 54,5 em ambos
os casos. Além disso, o indicador acima da marca de 50 indica que a atividade no bloco segue em expansão,
ainda que em ritmo mais comedido. O PMI de serviços da zona do euro subiu marginalmente no
mesmo período, de 55,5 para 55,6, tocando o maior patamar em quatro meses e também
superando o cálculo inicial, de 54,8.

POLÍTICA NO BRASIL: o economista Adriano Pires informou que não vai aceitar a indicação para
assumir a presidência da Petrobras no lugar do general Silva e Luna. O problema central é o conflito
de interesses, reportou de Brasília a jornalista Adriana Fernandes. Como sócio-fundador do Centro
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Pires tem contratos de longo prazo com petroleiras e empresas de gás,
como a Cosan. Ele teria que abrir mão dos negócios. Segundo fontes, Pires achou que poderia transferir ao
filho, o que não é permitido pelas regras de governança da estatal. Emissários do governo fazem sondagens
junto a investidores destacados do setor de petróleo sobre novos nomes para o comando da empresa e do
seu Conselho de Administração, segundo apurou o Broadcast/Estadão. O ministro da Economia, Paulo
Guedes, não participou da indicação do economista Adriano Pires para a Petrobras, mas um de
seus auxiliares voltou a ser cogitado para o comando da estatal. Trata-se do secretário especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade. (Estadão)

COVID-19: no sábado (5), o vice-primeiro-ministro Sun Chunlan, enviado a Xangai pelo governo central,
afirmou que a cidade precisa "tomar medidas resolutas e rápidas" para conter a pandemia. No fim de
semana, uma nova subvariante da ômicron foi detectada na cidade de Suzhou, na divisa com
Xangai. De acordo com a imprensa estatal chinesa, a cepa não corresponde a outros registros em
bancos de dados do coronavírus. Na segunda-feira (4), o Brasil registrou 112 mortes nas últimas 24 horas. A
média móvel semanal de óbitos foi de 192, abaixo da marca de 200 pelo terceiro dia. Também foram
diagnosticados 2.532 novos casos no período. Assim, passamos a marca de 30 milhões de casos
conhecidos da doença, desde o início da pandemia. Na vacinação, 75,03% da população está com o
esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,adriano-pires-desiste-de-indicacao-para-presidencia-da-petrobras-por-conflito-de-interesse,70004028927
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,secretario-guedes-cotado-para-cargo-presidente-petrobras,70004029491
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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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