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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam em leve alta, acompanhando a recuperação parcial de Wall Street
de ontem (7), mas com os investidores pesando o aperto monetário nos EUA e o andamento da
guerra na Ucrânia. O índice Nikkei subiu 0,36% em Tóquio, enquanto o chinês Xangai
Composto avançou 0,47% e o Hang Seng ganhou 0,29% em Hong Kong. Porém, o resultado
da semana que se encerra foi negativo.

● Os índices das bolsas na Europa operam no positivo. O índice Stoxx Europe 600 sobe perto
de 1%, com os investidores aproveitando os preços descontados das ações. Todos os setores da
indústria estão positivos, com os bancos superando o desempenho do Banco BPM SpA depois que o
Credit Agricole SA comprou uma participação de 9,2% no banco italiano. As atenções se
afastam um pouco da política monetária dos EUA e da guerra na Ucrânia e se voltam para a eleição
presidencial na França do fim de semana. O presidente Emmanuel Macron ainda é favorito no
primeiro turno da votação, no domingo (10), mas a candidata de extrema-direita Marine Le Pen
avançou com força nas últimas pesquisas eleitorais, sugerindo uma disputa acirrada. O segundo
turno está marcado para 24 de abril.

● Os futuros de ações de Nova York apontam para uma abertura com leves ganhos.
● O rendimento do Tesouro de dois anos sobe a 2,51% e o rendimento de 10 anos está em

2,67%, revertendo parte da inclinação da curva vista na sequência da ata do Fed na
quarta-feira (6), que apresentou planos para reduzir o balanço do banco central em mais de US$ 1
trilhão por ano ao lado de aumentos nas taxas de juros.

● O dólar estende o rali frente a uma cesta de moedas, com o DXY a 99,78, perto do nível mais
alto desde julho de 2020.

● O petróleo está de lado, no patamar de US$ 100 o barril os futuros de Brent, após três dias de
perdas sustentadas por planos de liberar milhões de barris da commodity bruta de reservas
estratégicas e pelo surto de vírus que enfraquece a demanda da China.

● O ouro está de lado a US$ 1.934 a onça.
● O Bitcoin recua e é negociado a US$ 43,5 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00 Brasil: IPCA (Mar)
● 10:00 Brasil: Produção e Vendas de Veículos (Mar)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: a virada em Wall Street e o forte desempenho de Petrobras, com as ações ON e PN em alta na casa
de 5%, após o encaminhamento da passagem de comando na estatal, permitiram que o Ibovespa
interrompesse a sequência de três sessões no vermelho. A referência da B3 encerrou em alta de 0,54%,
a 118.862,12 pontos. O dólar subiu 0,53% e terminou o dia cotado a R$ 4,7400, em dia marcado pelo
fortalecimento da moeda americana no exterior, com alta frente à maioria das divisas emergentes pares do
real. O clima pesado nos mercados internacionais contaminou a curva de juros e as taxas fecharam
em alta, com exceção das de curtíssimo prazo, que encerraram estáveis. A informação de que a partir
de 16 de abril entrará em vigor a bandeira tarifária verde de energia aliviou a curva na primeira parte do dia,
mas o efeito depois se esvaiu com o mercado voltando suas expectativas ao IPCA de março, que será
divulgado na sexta (8).

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, em uma sessão volátil, na qual os papéis
recuperaram parte das perdas do dia anterior (6) ainda intensamente impactados pela postura do
Federal Reserve (Fed). A influência da inflação segue sendo observado no país, em especial com os
desdobramentos da guerra na Ucrânia. Na próxima semana, o começo da temporada de balanços
deverá apresentar maiores indicativos dos efeitos para as empresas. O índice Dow Jones fechou em
alta de 0,25%, o S&P 500 avançou 0,43% e o Nasdaq registrou 0,06% de alta. Ao longo da tarde, o
presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, afirmou que a normalização monetária deverá ser alcançada
ao final de 2022 ou no máximo até o começo do próximo ano. O dirigente se disse otimista de que o Fed
não terá que ir além de ponto neutro para conter a inflação no país. Já o presidente da distrital de Atlanta,
Raphael Bostic, também reforçou a necessidade da normalização, mas indicou cautela, com fatores como a
pandemia e a guerra da Ucrânia precisando ser levados em conta. James Bullard, contribuiu para reforçar o
recado da ata, indo além: disse que gostaria de ver a taxa de juros de referência nos Estados Unidos acima
de 3% no segundo semestre. A Agência Internacional de Energia (AIE) confirmou, em comunicado,
que os países associados à organização vão liberar mais 120 milhões de barris de petróleo pelos
próximos seis meses, ao detalhar a decisão inicialmente revelada na semana passada. Somando-se a
um compromisso anterior já assumido, a AIE liberará no total 240 milhões de barris de petróleo de suas
reservas estratégicas ao longo desses seis meses, em esforço conjunto para tentar conter a escalada de
preços impulsionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Na semana passada, os Estados Unidos já haviam
se comprometido a lançar 180 milhões de barris, em uma média de 1 milhão de barris por dia (bpd).
Washington informou que, do total já anunciado, vai liberar 60 milhões de barris no âmbito do
acordo da AIE, com os outros 60 milhões vindos dos demais membros.

GUERRA NA UCRÂNIA: o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse ao Parlamento grego que
seu país precisa de sistemas de defesa antiaérea, sistemas de artilharia, munições e veículos
blindados para conter a invasão da Rússia. Moscou está mobilizando tropas para expandir seu controle
sobre Donbass, após sua retirada do norte da Ucrânia e das cidades ao redor da capital, Kiev. Combates
ferozes já estão em andamento em Lugansk, disse um assessor presidencial ucraniano. O ministro das
Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que as negociações de paz deixaram os dois
lados mais distantes do que estavam no final de março. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia,
Dmytro Kuleba, em Bruxelas, pressionou por mais assistência militar e disse que os países que continuam
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comprando petróleo ou gás russos estão apoiando a “máquina de guerra russa”. A Assembleia Geral das
Nações Unidas votou pela suspensão da Rússia de seu conselho de direitos humanos depois que
civis ucranianos mortos foram encontrados na semana passada, quando tropas russas se retiraram
de cidades perto de Kiev. Para o secretário-geral, Jens Stoltenberg, a reunião abordou a necessidade da
Ucrânia de ter sistemas de defesa aérea, armas antitanque, armas mais leves – mas também mais pesadas –
e muitos tipos diferentes de apoio. O Congresso dos EUA aprovou uma legislação que retira a Rússia
de seu status comercial e proíbe as importações de petróleo russo, enquanto o Departamento de
Comércio começou a impor proibições à exportação de tecnologia e bens industriais para a Rússia.
Autoridades dos EUA alertaram que a guerra na Ucrânia pode durar semanas ou até anos. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: os pedidos iniciais de seguro-desemprego, um substituto
para demissões, caíram para 166.000 durante a semana que terminou em 2 de abril, em
comparação com 171.000 revisados   na semana anterior, informou o Departamento do Trabalho. O total
semanal foi o mais baixo desde novembro de 1968, quando a força de trabalho era menos da metade de seu
tamanho atual. A média de quatro semanas para sinistros, que suaviza a volatilidade, caiu para
170.000. O Departamento do Trabalho alterou sua metodologia de cálculo dos ajustes sazonais, o que
contribuiu para algumas das revisões do relatório. Essa mudança acontece anualmente. Os pedidos de
seguro-desemprego oscilaram em torno das mínimas de meio século desde o final de 2021, à medida que o
mercado de trabalho continuou a melhorar durante a recuperação econômica.

POLÍTICA NO BRASIL: o governo deve enviar ao Congresso Nacional, até 15 de abril, um Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) com a previsão de um déficit fiscal de R$ 66 bilhões em
2023. A informação foi confirmada ao Broadcast por dois técnicos da equipe econômica. A estimativa
para o próximo ano se aproxima da projeção para 2022. A equipe econômica espera um rombo de
R$ 66,9 bilhões nas contas do governo central (Tesouro, Banco Central e Instituto Nacional do
Seguro Social) e tem uma meta aprovada no Orçamento de R$ 170,4 bilhões. Os dados foram
discutidos na reunião de quarta (6) da Junta de Execução Orçamentária (JEO), composta pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Além das projeções para o próximo
ano, os técnicos do governo estimaram um déficit fiscal de R$ 28 bilhões em 2024 e um superávit primário
de R$ 33 bilhões em 2025. Se o resultado se confirmar, as contas ficarão no azul pela primeira vez desde
2013. O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou que a guerra na Ucrânia trouxe risco geopolítico
para a segurança energética e que a privatização da Eletrobras representa um passo decisivo para
elevar os investimentos no setor e conter o problema. Para Guedes, a Eletrobras não tem capacidade
para investir os valores necessários para atender a demanda de energia do país ao longo dos próximos
anos. Com a privatização, disse, será possível mobilizar recursos para diversificar a matriz energética
brasileira, tornar a geração mais limpa, recuperar bacias hidrográficas e destinar dinheiro até para a energia
nuclear. Para saber mais sobre as negociações sobre fertilizantes do Irã e as indicações para o comando da
Petrobras, acesse o Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou 253 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel semanal de óbitos foi de
158. Também foram diagnosticados 28.124 novos casos no período. Na vacinação, 75,32% 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-2022-04-07
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20220598.pdf
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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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