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NESTA MANHÃ

As bolsas asiáticas fecharam em alta, na esteira de expectativas de mais estímulos monetários
na China e após uma rodada de ganhos em Wall Street. O índice Xangai Composto subiu 1,22%,
com a indicação de que o governo chinês pretende reduzir taxas de compulsórios bancários para
sustentar a segunda maior economia do mundo em meio aos impactos de uma nova onda de
covid-19. O japonês Nikkei também teve alta de 1,22% e o Hang Seng avançou 0,67% em
Hong Kong.
● Na Europa, as bolsas oscilam. O índice Stoxx Europe 600 que já esteve no vermelho agora
em campo positivo 0,19%. O BCE, que divulga decisão de política monetária às 8h45, enfrenta um
dilema com a inflação da zona do euro em nível recorde e o conflito russo-ucraniano pesa na
perspectiva econômica do bloco. Os investidores na Europa também monitoram a temporada de
balanços dos EUA.
● Os futuros dos índices de ações de Nova York indicam uma abertura sem direção definida. A
divulgação de resultados de outros grandes bancos, comentários de dirigentes do Fed e indicadores
econômicos dos EUA devem orientar o sentido das bolsas.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,69%
● Os contratos futuros do Brent recuam 1,40% a US$ 106,57 o barril.
● O ouro está de lado a US$ 1.974,44 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 41 mil.
●

AGENDA DO DIA
●
●
●
●
●
●

08:45 Zona do Euro: de Política Monetária do BCE
09:30 Zona do Euro: Coletiva de Imprensa com a presidente do BCE, Christine Lagarde
09:30 EUA: Pedidos iniciais de Seguro-Desemprego
09:30 EUA: Vendas no Varejo (Mar)
15:00 Brasil: Ministério da Economia apresenta Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023
Discursos de dirigentes do Fed
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR
BRASIL: o Ibovespa encerrou a sessão com leve alta de 0,55%, a 116.781,96 pontos, revertendo a
sequência de perdas, mas sem o mesmo impulso visto em Nova York. Com o avanço do petróleo e a
expectativa de definição sobre a troca de comando na Petrobras, as ações da estatal subiram (ON +2,46% e
PN +2,13%). Apesar do ambiente de maior apetite ao risco no exterior e sinal negativo da moeda americana
frente a pares fortes, o dólar teve uma sessão instável por aqui. Com muitas trocas de sinais ao longo do
dia, embora entre margens estreitas, a divisa encerrou o pregão em leve alta de 0,26%, a R$ 4,6890.
Os juros fecharam perto da estabilidade, com viés de alta na maioria dos contratos. A cena fiscal
sugeriu uma postura mais defensiva em meio à questão dos reajustes ao funcionalismo público, tema de
reunião entre o ministro da Economia Paulo Guedes e o Planalto.
EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta, com os investidores focados na divulgação de
balanços de empresas americanas, marcando o começo da temporada. O índice Dow Jones fechou
em alta de 1,01%, o S&P 500 avançou 1,12% e o Nasdaq subiu 2,03%. As aéreas tiveram fortes altas,
enquanto JP Morgan recuou. Além disso, inflação e a postura do Fed também foram avaliadas. O dirigente
do Fed Christopher Waller defendeu uma alta de juros de 50 pontos-base, mas indicou que a autoridade
não quer causar um choque nos mercados e avaliou que a normalização monetária pode ocorrer sem causar
uma recessão. O índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais, exibiu comportamento volátil
durante a sessão, fechando em queda. A divisa chegou a ampliar ganhos após dados de inflação ao
produtor (PPI) nos EUA, que superaram a previsão. No entanto, mais tarde, o índice se firmou em queda,
diante de um maior apetite ao risco do mercado. O DXY caiu 0,42%, a 99,875 pontos.
GUERRA NA UCRÂNIA: a Ucrânia atacou um comboio russo no 50º dia de guerra. As Forças russas
avançaram em um complexo siderúrgico disputado em Mariupol. A Rússia bombardeou alvos civis na cidade
de Kharkiv, no nordeste, e na cidade de Zaporizhzhia, no sul, um centro para refugiados que fugiram de
Mariupol, segundo informou a Ucrânia. Os ônibus destinados a entregar ajuda humanitária e evacuar
civis foram bloqueados por soldados russos, conforme a Ucrânia. O presidente ucraniano disse que as
autoridades estão coletando mais depoimentos de testemunhas sobre os supostos crimes de guerra pelos
quais a Rússia nega responsabilidade. Volodymyr Zelensky emitiu um apelo em vídeo por mais armas
para munir as forças ucranianas, que se beneficiaram do treinamento da OTAN nos últimos anos. O
presidente Biden disse que os EUA entregariam mais US$ 800 milhões em armas, munições e assistência
de segurança à Ucrânia, e conversou com Zelensky sobre o apoio dos EUA. O governo Biden está se
movendo para expandir significativamente a inteligência que está fornecendo às forças da Ucrânia.
A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que os países que mantêm seus laços com a Rússia
correm o risco de se isolarem da economia global. Depois que Biden usou a palavra “genocídio” para
descrever supostas atrocidades russas na Ucrânia, autoridades dos EUA enfatizaram que apenas um
processo legal poderia levar a uma designação formal de genocídio pelos EUA. A indústria petrolífera russa
está desacelerando devido às sanções, um golpe no principal motor econômico de Moscou. (WSJ)
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INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o índice de preços ao produtor (PPI) subiu 1,4% em março,
segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado
superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,1% no
período. O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 1% na comparação
mensal de março. Neste caso, o consenso do mercado era de acréscimo bem menor, de 0,5%. No confronto
anual, o PPI deu um salto de 11,2% em março, o maior desde novembro de 2020, e o núcleo do
índice teve alta de 9,2%. O Departamento do Trabalho também revisou para cima o PPI mensal de
fevereiro, de ganho de 0,8% para aumento de 0,9%.
INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: as vendas do comércio varejista subiram 1,1% em fevereiro,
na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos
analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,9% a alta de 2,4%, com
mediana positiva de 0,2%. As vendas do varejo restrito acumularam recuo de 0,1% no ano e alta de 1,7% em
12 meses. Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de
veículos, as vendas subiram 2,0% em fevereiro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro
do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um
recuo de 0,5% a avanço de 2,2%, com mediana positiva de 1,1%. As vendas do comércio varejista ampliado
acumularam queda de 0,6% no ano e aumento de 4,8% em 12 meses.
POLÍTICA NO BRASIL: a Pesquisa PoderData mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem
40% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL), com 35%. A diferença de cinco pontos percentuais entre os dois candidatos é a menor
registrada pela sondagem em 2022. Também saiu a pesquisa Pesquisa ISTOÉ/Sensus que mostrou que
diante de uma rejeição de 53,9% e desaprovação de seu governo em 59%, Bolsonaro não seria
reeleito se o pleito fosse hoje. A terceira via tem espaço para reagir e Lula poderia ser eleito no primeiro
turno. O Governo decidiu conceder aumento de 5% para todos os servidores federais, conforme
antecipado pela Folha. Na Assembleia da Petrobras, além de José Mauro Coelho como presidente da
companhia, foram eleitos o novo presidente do conselho, Marcio Weber, Luiz Henrique Carolli,
Murilo Marroquim, Ruy Flaks Schneider e Sônia Villalobos. Os três últimos já eram membros do
colegiado. Poucas horas antes do encontro, o MME (Ministério de Minas e Energia) retirou da pauta do dia
item que tratava de mudanças no estatuto da companhia com o objetivo de melhorar a governança, o que
o mercado interpretou como mais uma tentativa de ingerência na empresa. Para mais informações,
acesse o Panorama Político.
COVID-19: o Brasil registrou 158 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel semanal de óbitos foi de
133, a mais baixa em três meses, desde 13 de janeiro (quando estava em 126). Também foram
diagnosticados 28.785 novos casos no período. Na vacinação, 75,6% da população está com o esquema
vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)
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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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