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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam com viés de alta, após dados fortes de exportação da China e
balanço dos últimos números de inflação dos EUA. O índice Nikkei subiu 1,93% em Tóquio,
sustentado pela fraqueza do iene ante o dólar, enquanto o Hang Seng avançou 0,26% em Hong
Kong. Todavia, as preocupações com o atual surto de covid-19 pesaram nos mercados da China. O
índice Xangai Composto recuou 0,82%. As exportações chinesas deram um salto anual de 14,7%
em março, maior do que se previa. As importações da segunda maior economia do mundo, por
outro lado, decepcionaram, com uma inesperada queda.

● Na Europa, as bolsas operam com viés de baixa. O índice Stoxx Europe 600 cede 0,34%. A
inflação no Reino Unido, que precede a decisão do Banco da Inglaterra em maio, registrou a maior
alta em 30 anos. Os mercados continuaram a digerir os dados de inflação dos EUA, assim sendo,
reavaliando o processo de aumento de taxas pelo Fed.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam uma abertura com ganhos. Entre os
movimentos de pré-mercado, o JPMorgan pouco se moveu antes dos resultados do primeiro
trimestre, que serão divulgados hoje. Os investidores agora estarão atentos à temporada de
balanços,

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,73%.
● Os contratos futuros do Brent sobem 1,21% a US$ 105,48 o barril. O petróleo subiu depois que

a Rússia afirmou que vai prosseguir com a guerra na Ucrânia e a China diminuiu parcialmente as
restrições à Covid.

● O ouro avança 0,52% a US$ 1.976,49 a onça.
● O Bitcoin é negociado abaixo de  US$ 40 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00 Brasil: Vendas no Varejo (Fev)
● 09:30 EUA: Índice de Preços ao Produtor PPI (Mar)
● 13:00 Brasil: Confiança do Consumidor (Abr)
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https://www.reuters.com/world/china/chinas-export-growth-beats-expectations-imports-slip-2022-04-13/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-13/u-k-inflation-jumps-more-than-expected-to-30-year-high-of-7?sref=jiTXxhzN
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-13/u-k-inflation-jumps-more-than-expected-to-30-year-high-of-7?sref=jiTXxhzN
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: em dia de nova leitura sobre a inflação ao consumidor nos EUA e de comentários de Lael Brainard,
diretora do Fed, o Ibovespa recuou de 0,69%, a 116.146,86 pontos. O dólar emendou o segundo
pregão de perdas ante o real e fechou a R$ 4,6229, uma queda de 1,44%. Os juros futuros operaram
em dois tempos. A queda firme vista pela manhã, alinhada à reação positiva dos mercados ao núcleo da
inflação ao consumidor norte-americano abaixo do esperado, deu lugar à cautela à tarde, quando as taxas
inverteram o sinal e passaram a subir. A virada ocorreu na esteira da piora generalizada dos ativos, com o
petróleo voltando a tocar as máximas e o dólar se fortalecendo. O DXY fechou acima de 100.

EXTERIOR: o índice Dow Jones cedeu 0,26%, o S&P 500 recuou 0,34%, e o Nasdaq caiu 0,30%. Os
mercados acionários de Nova York reagiram bem à publicação do índice de preços ao consumidor
(CPI). Porém, em meio a declarações de Lael Brainard do Fed, houve perda de fôlego e os índices
encerraram a sessão em terreno negativo. A diretora do Fed destacou a força da inflação e reafirmou o
papel do BC americano de elevar os juros neste ano para conter a trajetória dos preços. Mesmo que a
inflação tenha continuado elevada no país, vários analistas consideraram que março pode ter sido o pico do
avanço dos preços, projetando perda de ímpeto no restante do ano. Entre setores, o de energia foi o que
mais subiu, em jornada de ganhos robustos para o petróleo, mas financeiro, serviços de
comunicação, tecnologia e indústria estiveram entre as baixas.

GUERRA NA UCRÂNIA: a Rússia realizou ataques com mísseis e artilharia, enquanto a Ucrânia declarou
que evitou ataques nas regiões de Donetsk e Lugansk, foco de uma nova ofensiva russa. A Ucrânia
anunciou ter detido Viktor Medvedchuk, um aliado ucraniano do presidente russo. As autoridades
disseram que estavam investigando uma alegação de tropas no porto sitiado de Mariupol de um ataque
russo com armas químicas na segunda-feira. Nenhuma evidência independente surgiu. A Casa Branca disse
que o relatório está de acordo com informações confiáveis   que os EUA têm sobre o tipo de agentes de
controle de distúrbios que as forças russas podem usar. O presidente Vladimir Putin disse que as
negociações de paz com Kiev chegaram a um "beco sem saída", acusando a Ucrânia de alegações
falsas e provocativas de atrocidades russas em Bucha. Putin disse que as forças russas continuarão
sua ofensiva, que ele disse estar indo de acordo com o planejado. Mais de 4,5 milhões de refugiados
fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, e outros sete milhões de pessoas estão deslocadas
internamente, segundo a ONU. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o Departamento do Trabalho do país divulgou que o índice de
preços ao consumidor (CPI) no mês passado subiu 8,5%, em seu ritmo anual mais rápido desde
dezembro de 1981. O aumento dos preços tem sido implacável, com seis meses consecutivos de inflação
acima de 6%, bem acima da meta média de 2% do Federal Reserve. A invasão da Ucrânia pela Rússia levou
a um aumento nos preços do petróleo e da gasolina em março, que atingiu recordes e os preços gerais da
energia dispararam 11% em relação ao mês anterior. Os preços dos mantimentos aceleraram também,
subindo 1,5% em relação ao mês anterior, enquanto os aumentos de custo para jantar fora foram
moderados. O chamado núcleo do índice de preços, que exclui as categorias frequentemente
voláteis de alimentos e energia, aumentou 6,5% em março em relação ao ano anterior – acima do
aumento de 6,4% de fevereiro e do aumento mais acentuado em 12 meses desde agosto de 1982.
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https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-04-12
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a queda de 0,2% no volume de serviços prestados no País
em fevereiro sucedeu um recuo de 1,8% no mês anterior. Como resultado, o setor acumulou perda
de 2% nos dois últimos meses, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). O volume de serviços chegou a fevereiro 5,4% acima do nível
pré-pandemia, de fevereiro de 2020, mas ainda 7% abaixo do patamar mais alto, registrado em
novembro de 2014. O resultado de fevereiro ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos
pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,3% a 1,8%, com mediana de 0,7%.

POLÍTICA NO BRASIL: Paulo Guedes com Bolsonaro, jantar de Lula com o centrão e mais destaques de
Brasília, acesse o Panorama Político.

COVID-19: o Brasil registrou 163 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel semanal de óbitos foi de
138. Também foram diagnosticados 21.784 novos casos no período. Na vacinação, 75,53% da
população está com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33465-volume-dos-servicos-varia-0-2-em-fevereiro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33465-volume-dos-servicos-varia-0-2-em-fevereiro
https://analise.orama.com.br/blog/2022/04/05/panorama-politico-05-04-2022/
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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