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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça. O Hang Seng, que voltou hoje do
feriado de Páscoa, liderou as perdas, com queda de 2,28% em Hong Kong. Na sexta-feira (15),
autoridades chinesas baniram a transmissão em tempo real de videogames não
autorizados, decisão que pesou em ações de empresas de tecnologia como Bilibili (-10,92%),
Kuaishou Technology (-2,98%) e Alibaba (-4,19%). Na China continental, as perdas foram marginais:
o Xangai Composto caiu 0,05% e o Shenzhen Composto recuou 0,11%. Ontem, o banco central
chinês (PBoC) anunciou a expansão do apoio financeiro a empresas e indivíduos mais
afetados pela atual onda de covid-19. Por outro lado, o japonês Nikkei subiu 0,69%

● As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, em meio a preocupações
renovadas com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que entrou numa fase nova e possivelmente
decisiva. Investidores também mantêm a cautela com a perspectiva de aperto monetário agressivo
nos EUA e à espera de mais balanços de grandes empresas americanas.. O índice Stoxx Europe 600
recua 1,16%.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street operam mistos
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,89%. O presidente do Fed de St. Louis, James

Bullard, enfatizou no fim da tarde de ontem a importância de se combater a inflação com
aperto monetário "rápido".

● Os contratos futuros do Brent recuam 1,12% a US$ 110 o barril.
● O ouro está de lado a US$ 1.978,28 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 40,7 mil.

AGENDA DO DIA

● Reuniões no FMI

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa encerrou em baixa de 0,43%, aos 115.687,25, pressionado por ações ligadas a
commodities, e estendeu as perdas acumuladas na semana passada. Após uma valorização expressiva do
Ibovespa no primeiro trimestre, tanto em moeda local como em moeda estrangeira, abril vem sendo mais
desafiador para as ações locais. O dólar encerrou em queda de 1,05%, cotado a R$ 4,6477. As taxas
dos juros futuros encerraram em queda, mesmo em dia de IGP-10 acima do consenso, preocupações
com a pressão dos servidores públicos federais por reajuste salarial e um pacote de medidas aprovadas pelo
Congresso, ou em discussão, que podem levar a gastos adicionais de R$ 25,5 bilhões e a acionar uma nova
flexibilização do teto de gastos.
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EXTERIOR: em Wall Street, a sessão configurou viés negativo. O índice Dow Jones perdeu 0,11%, o S&P
500 cedeu 0,02% e o Nasdaq caiu 0,14%. Entre os índices setoriais do S&P 500, o melhor desempenho
ficou com o segmento de energia, com avanço de 1,51%, em dia que os barris de petróleo subiram mais
de 1%. O avanço nos preços se deu em meio à interrupção da produção na Líbia, após ataques de rebeldes
a um campo de produção de petróleo do país. Também há a preocupação de que a guerra na Ucrânia afete
ainda mais o segmento, elevando os preços da commodity. Outro setor que se saiu bem foi o financeiro,
com ganhos de 0,61%. Neste caso, o bom desempenho se deu devido aos resultados de empresas do
setor na semana passada e com o Bank of America (BofA) apresentando números melhores do que o
esperado em seu balanço. Também deu impulso ao segmento o avanço dos rendimentos dos títulos do
Tesouro dos EUA. O yield da T-note de dez anos operou em alta, a 2,862%. O dólar permaneceu
forte, com o índice DXY registrando 100,79 pontos.

GUERRA NA UCRÂNIA: sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas em ataques com mísseis russos
na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, na manhã de segunda-feira (18), de acordo com autoridades
ucranianas locais, em um sinal de que as armas de longo alcance da Rússia continuam sendo uma ameaça
para áreas distantes das linhas de frente orientais do conflito. O Pentágono vê os ataques, juntamente
com os outros em Kiev nos últimos dias, como tentativa da Rússia para dificultar a capacidade dos
ucranianos de reabastecer suas forças de combate. O Ministério da Defesa da Rússia disse que seus
mísseis aéreos atingiram 16 alvos na Ucrânia, mas não mencionou Lviv entre os locais visados. O ministério
também informou que suas forças atacaram tropas ucranianas em vários locais com mísseis terrestres. O
presidente russo, Vladimir Putin, disse que as sanções impostas a Moscou não conseguiram minar
a economia do país, embora ele tenha dito que o aumento da inflação está afetando fortemente as
famílias. O governo Biden está alertando sobre as implicações financeiras para os países que não
condenam a brutalidade da guerra da Rússia na Ucrânia. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a inflação nos Estados Unidos está "alta demais", disse o
presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, em evento virtual realizado pelo Conselho
de Relações Exteriores. Ele repetiu seu argumento para defender o aumento da taxa de juros para 3,5%
até o fim do ano, a fim de desacelerar a maior inflação em 40 anos. Com a expectativa de que o
crescimento econômico permaneça acima de seu potencial, acrescentou, a economia não entrará em
recessão e a taxa de desemprego, agora em 3,6%, provavelmente cairá abaixo de 3% neste ano.
Bullard disse que também quer iniciar a redução do balanço do Fed em uma próxima reunião, embora não
ver necessidade de começar a vender títulos, a menos que a inflação não recue como o banco central
espera.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 2,48% em abril,
conforme dados divulgados pelo FGV Ibre. No mês anterior, o índice havia registrado alta de 1,18%. Com
esse resultado, o índice acumula alta de 7,63% no ano e de 15,65% em 12 meses. Em abril de 2021, o
índice subiu 1,58% no mês e acumulou elevação de 31,74% em 12 meses. Os combustíveis foram os
destaques para o avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA). Todavia, as pressões inflacionárias
estão amplamente disseminadas.

POLÍTICA NO BRASIL: ontem o Ministério da Economia detalhou em entrevista coletiva o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Acesse o Panorama Político.

2

https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-04-18
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-04/igp-10_fgv_press-release-resumido_abr22-.pdf
https://analise.orama.com.br/blog/2022/04/05/panorama-politico-05-04-2022/
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COVID-19: Os EUA retiraram 90 países, incluindo o Brasil, da lista de países não recomendados para
viajar por conta da Covid-19. O Brasil agora integra lista de risco alto para Covid-19 (nível 3 em uma escala
de 4) ao lado de nações europeias como Portugal, França e Reino Unido. A recomendação do CDC para
viajantes é de que estejam em dia com suas vacinas antes de viajar para esses destinos – e que evitem
viagens se não forem vacinados contra a Covid-19. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)

PAINEL DE COTAÇÕES
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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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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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