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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda, após a divulgação de dados
econômicos da China. O índice Xangai Composto recuou 0,49%. O Nikkei caiu 1,08% em
Tóquio. Em Hong Kong não houve negócios, devido ao feriado de Páscoa. No primeiro
trimestre, o PIB chinês teve expansão anual de 4,8%, maior do que o previsto. Por outro lado, as
vendas no varejo chinês decepcionaram em março, com uma queda de 3,5% ante um ano
antes, mais intensa do que se esperava. A produção industrial subiu 5,0%, em linha com a
projeção de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, mas desaceleração ante alta
de 7,5% no primeiro bimestre de 2022. Os dados saem num momento em que a China enfrenta sua
pior onda de covid-19 em dois anos e dá sinais de desaceleração econômica. Na semana passada, o
banco central chinês, o PBoC, cortou compulsórios bancários em 25 pontos-base, mas
deixou algumas de suas principais taxas de juros inalteradas. A expectativa era de relaxamento
mais agressivo da política monetária. O BC chinês calcula que a redução dos compulsórios, que
entra em vigor no próximo dia 25, liberará 530 bilhões de yuans (US$ 83,2 bilhões) em liquidez.

● Grande parte dos mercados da Europa segue fechada pelo feriado.
● Os futuros dos índices de Wall Street indicam que as ações podem cair nos EUA quando os

mercados reabrirem na volta do feriadão.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,86%
● Os contratos futuros do Brent cedem 0,55% a US$ 110,19 o barril.
● O ouro sobe 0,72% a US$ 1.988,95 a onça.
● O Bitcoin desaba e é negociado a US$ 38,9 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado no Reino Unido e em outras partes do mundo
● Encontro de Primavera do FMI
● 08:00 Brasil: IGP-10 (Abr)
● 17:00 EUA: Discurso de James Bullard, membro do Fed
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http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202204/t20220418_1829688.html
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202204/t20220418_1829688.html
https://www.wsj.com/articles/chinas-economy-expanded-4-8-in-first-quarter-beating-expectations-11650247529


PANORAMA DIÁRIO | 18.04.2022

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa encerrou em baixa de 0,51%, aos 116.181,61 pontos. Na semana encurtada pelo
feriado da Sexta-Feira Santa, o índice registrou perdas de 1,81%. Entre os componentes de maior peso no
Ibovespa, as ações de Petrobras (ON +0,38%, PN -1,20%) tiveram fechamento misto, em dia negativo para
Vale (ON -1,40%) e para a maioria das siderúrgicas (CSN ON -3,31%) e sem sinal único para os grandes
bancos (Itaú PN +0,65%, Unit do Santander -0,48%). Na cerimônia de posse do engenheiro José Mauro
Coelho como presidente da Petrobras, ele disse que a redução da dívida da empresa abre espaço
para maiores investimentos e que o Brasil tem potencial para ser o quinto maior produtor de
petróleo do mundo. O dólar fechou em alta de 0,15%, a R$ 4,6960. Mesmo com a alta, a moeda
encerra a semana com ligeira queda de 0,15%. Preocupações com as contas públicas, em meio à proposta
do governo de reajuste de 5% ao funcionalismo público, e um movimento defensivo, típico de véspera de
feriado, também contribuíram para a demanda por dólares. O quadro negativo no mercado de juros
levou as taxas a ampliarem a alta e renovarem as máximas.

EXTERIOR: na véspera do fim de semana prolongado em parte dos mercados no exterior, a cautela também
deu o tem em Nova York. O Dow Jones cedeu 0,33%, o S&P 500 caiu 1,21% e Nasdaq desabou 2,14%.
O petróleo estendeu a recuperação, com WTI e Brent subindo mais de 2%. Entre ações em foco, Twitter
caiu 1,68%. O papel chegou a subir, após a notícia de que Elon Musk havia feito uma proposta de aquisição
da empresa. Alguns dos principais acionistas da empresa, porém, rechaçaram a ideia e o papel inverteu o
sinal. Em meio à temporada de balanços, o Goldman Sachs caiu 0,10%, sucumbindo ao mau humor
majoritário mesmo após resultados trimestrais que num primeiro momento agradaram investidores.
Morgan Stanley subiu 0,75%, Wells Fargo recuou 4,51% e Citigroup avançou 1,56%, também
depois de balanços. Entre os setores, tecnologia puxou as baixas, seguido por serviços de comunicação.
Entre papéis importantes, Apple caiu 3,00% e Amazon, 2,47%, enquanto Microsoft registrou baixa de
2,71%. Boeing teve queda de 0,51% e, entre as petroleiras, ExxonMobil subiu 1,17% e ConocoPhilips, 1,14%. A
moeda americana segue se fortalecendo globalmente, sobretudo em relação ao euro, diante do
descompasso entre o discurso ameno do Banco Central Europeu (BCE) e a fala dura de dirigentes do Fed. O
DXY voltou a ficar acima de 100. Os T-Notes de 10 anos foram negociados à taxa de 2,82%.

GUERRA NA UCRÂNIA: as últimas tropas ucranianas que resistiram na sitiada Mariupol rejeitaram o
ultimato de Moscou no domingo para se render ou enfrentar a destruição pelas forças russas, dado que o
presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que um ataque russo às tropas colocaria em risco novas
negociações de paz. A agência de direitos humanos das Nações Unidas disse que registrou 1.982
mortes de civis na guerra, a maioria por bombardeios, foguetes, mísseis e ataques aéreos. A Rússia
alertou sobre o potencial de incidentes não intencionais com as forças da OTAN no Ártico, citando o que
chamou de um acúmulo militar desestabilizador na região pelo bloco liderado pelos EUA. Os EUA
confirmaram que a nau capitânia da Frota do Mar Negro, o navio de guerra Moskva da Rússia, afundou na
quinta-feira (14) após ser atingida por um ataque de míssil de cruzeiro ucraniano. o naufrágio evocou
grandes batalhas navais do passado que são lembradas como pontos de virada. O governo Biden está
alertando sobre as implicações financeiras para os países que não condenam a brutalidade da
guerra da Rússia na Ucrânia. O presidente americano aprovou outra ajuda militar de US$ 800 milhões
para Ucrânia, incluindo helicópteros, mísseis e artilharia pesada, o que leva o apoio americano desde o início
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do conflito para US$ 2,5 bilhões. O papa Francisco rezou pela paz na Ucrânia em sua missa de domingo de
Páscoa, alertando que o conflito pode levar a uma guerra nuclear. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: os gastos com varejo e restaurantes aumentaram 0,5% em
março, informou o Departamento de Comércio na quinta-feira (14), abaixo do aumento mensal revisado
de 0,8% em fevereiro. As vendas de gasolina aumentaram 8,9% em março, depois que a invasão
russa da Ucrânia provocou preços mais altos do petróleo e da gasolina. Excluindo as vendas de gasolina,
as vendas no varejo caíram 0,3%. As quedas nas compras online e nas vendas de automóveis também
reprimiram os gastos totais. As vendas gerais no varejo teriam sido ainda maiores se não fosse um declínio
mensal de 1,9% nas vendas de automóveis. As empresas automobilísticas lutaram com a escassez de
veículos durante a pandemia devido a interrupções no fornecimento, elevando os preços acentuadamente.
As vendas também caíram nos varejistas online, uma queda de 6,4% em relação a fevereiro. Os pedidos
iniciais de seguro-desemprego, um proxy para demissões, subiram para 185.000 durante a semana
que terminou em 9 de abril, em comparação com 167.000 revisados   na semana anterior, informou o
Departamento do Trabalho. A média móvel de quatro semanas, que suaviza a volatilidade, subiu para
172.250. As reivindicações contínuas, uma proxy para o número total de pessoas que recebem pagamentos
de programas estaduais de desemprego, diminuíram ligeiramente para 1,48 milhão na semana encerrada
em 2 de abril em relação ao total da semana anterior. As reivindicações contínuas, que são relatadas com
um atraso de uma semana, também estão tendendo para os níveis mais baixos em mais de 50 anos.

POLÍTICA NO BRASIL: um novo decreto publicado pelo governo na quinta-feira (14) confirma a
redução de 25% da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que valerá para
quase todos os produtos a partir de 1º de maio. Produtos como o cigarro não tiveram redução. O
Planalto informou que a publicação do decreto busca adequar a tabela do IPI. O Ministério da Economia
realizará nesta segunda-feira (18) entrevista coletiva para detalhar o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) de 2023. A entrevista estava prevista para a tarde de quinta-feira (14), quando a
pasta também publicaria o texto. Mas um atraso na tramitação adiou tanto a divulgação do texto quanto a
entrevista. Pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a aumentar os gastos públicos em ano eleitoral,
o ministro da Economia, Paulo Guedes, iniciou neste domingo, 17, uma série de compromissos em
Washington, nos Estados Unidos, para vender a ideia de que o Brasil é um "porto seguro" para receber
investimentos.

COVID-19: a maior cidade da China, Xangai, relatou um número recorde de casos sintomáticos de
covid-19, no sábado (16), e outras áreas do país reforçaram as medidas de controle ao vírus. Em relação
aos Estados Unidos, a média diária de novos casos de coronavírus atingiu o maior nível em cinco
semanas, com a Costa Leste impulsionando os diagnósticos à medida que a subvariante BA.2 da
ômicron continua a se espalhar. Por outro lado, as hospitalizações ainda estão caindo para os níveis mais
baixos vistos desde o início da pandemia, destaca a Dow Jones Newswires. A subvariante BA.2 da
ômicron já é majoritária entre os casos de Covid no Brasil, aponta novo levantamento feito por
laboratórios. Essa subvariante demonstra ser mais contagiosa do que a cepa original da ômicron. O
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento, em cadeia nacional de rádio e TV,
de cerca de três minutos neste domingo (17) e disse que há "condições", no Brasil, para anunciar o
fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin). (G1)
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https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-04-15
https://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20220657.pdf
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/04/17/queiroga-pronunciamento-domingo-tv.ghtml
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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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