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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, acompanhando
perdas em Wall Street, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizar que o ritmo
de aumento de juros precisa ser mais rápido para combater a alta da inflação.

● Na Europa, a fala de Powell também repercute negativamente. O índice Stoxx Europe 600 recua
1,36%.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street registram queda acompanhando a reação global a
um Fed mais hawkish.

● O rendimento do T-Notes de 10 anos avança a 2,93%
● Os contratos futuros do Brent caem 1,41% a US$ 106,44 o barril.
● O ouro cede 0,83%, cotado  a US$ 1.935,30 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 40,4 mil.

AGENDA DO DIA

● Reuniões no FMI
● PMIs Industrial e de Serviços de diversos países
● 10:00 -  Europa: Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE
● 11:30 - Reino Unido: Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa fechou, na véspera do feriado, o seu quarto pregão consecutivo de perdas. A principal
referência da bolsa local recuou 0,62%, aos 114.343,78 pontos. Em uma semana mais curta, espremida
entre o feriado da Páscoa e Tiradentes, o volume negociado dentro do Ibovespa no dia 20 foi de R$ 20,63
bilhões, abaixo da média anual diária de R$ 23 bilhões.

As ações da Vale, que possuem peso de 15,667% dentro do Ibovespa, terminaram o dia em queda 2,6%. Na
noite de terça (19) a prévia operacional da empresa apontou para um recuo de 6% na produção de
minério de ferro na comparação com igual período do ano passado. Além disso, os lockdowns na
China e a perspectiva de uma redução na demanda, vem prejudicando o setor de mineração e siderurgia
como um todo. CSN ON caiu 3,98%, Gerdau PN -3,87%, Usiminas PNA -6,56% e Gerdau Metalúrgica PN
fechou em baixa de 3,69%.
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Ainda falando sobre expectativas em relação à temporada de balanços, as ações da Natura ON
despencaram 15,58%, com profissionais do mercado se antecipando às perspectivas de resultados ruins
da companhia no primeiro trimestre.

O dólar comercial encerrou o pregão recuando 1,03%, aos R$ 4,6194, no segundo menor nível de
fechamento desde o início do ano. No mercado de juros, os vértices mais curtos se ajustaram para cima
pressionados por uma inflação mais forte. No restante da estrutura a termo da curva, o alívio foi em
linha com a correção dos rendimentos dos Treasuries.

EXTERIOR: nos EUA, teve um pregão normal na quinta-feira (21) e o movimento negativo foi generalizado.
O índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 1,05%, enquanto o S&P 500 caiu 1,48%, e o
Nasdaq perdeu 2,07%. O pessimismo tomou conta do mercado após o presidente do Fed, Jerome
Powell, afirmar que um aumento de 0,50 ponto percentual nas taxas de juros “está na mesa” para
as discussões do encontro de maio do Fomc. Com isso, os rendimentos dos títulos dos Treasuries
avançaram.

POLÍTICA NO BRASIL: o presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira um decreto que concede o
instituto da graça ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão. A graça funciona como um perdão da pena. O
anúncio foi feito por Bolsonaro em uma transmissão ao vivo na tarde desta quinta, menos de 24h após a
conclusão do julgamento no STF. Minutos depois, o texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da
União (DOU). (O Globo / CNN)

ELETROBRAS: o Tribunal de Contas da União (TCU) adiou a análise do caso da Eletrobras em 20 dias, após
o pedido de vistas do ministro Vital do Rêgo. Dessa forma, se torna inviável concluir a venda em 13
maio, prazo limite para o uso do balanço do final de 2021. Dessa forma, o governo já considera a
privatização sendo adiada para a segunda quinzena de julho. A própria Eletrobras, que conduz o
processo em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deverá
refazer um cronograma da capitalização hoje (22). A princípio, o objetivo é evitar que a operação
"escorregue" para agosto, considerado um mês fraco no mercado internacional, devido às férias no
Hemisfério Norte. O clima no governo é de decepção, já que ainda havia a esperança de que prevalecesse
um encurtamento do pedido de vista de 20 para sete dias, como propôs o ministro Jorge Oliveira. (Valor)

INDICADORES ECONÔMICOS EUA: o total de pedidos iniciais de seguro-desemprego feitos nos
Estados Unidos na semana encerrada no último sábado (16) somou 184 mil. O resultado ficou acima
da previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam 182 mil pedidos. Já as
solicitações contínuas, que são relatadas com um atraso de uma semana, caíram 58 mil, para 1,417 milhão,
em relação à semana anterior, quando os pedidos efetivos somaram 1,475 milhão. (Broadcast)

GUERRA NA UCRÂNIA: as forças russas assumiram o controle de Mariupol, uma das cidades mais
atacadas desde o início da guerra na Ucrânia. A declaração ocorre um dia após a Rússia ter rejeitado um
cessar-fogo de quatro dias, apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que entraria em vigor
nesta quinta-feira. Tropas russas controlam toda a cidade ucraniana, exceto a usina siderúrgica de Azovstal,
de acordo com o Ministério de Defesa russo. A Ucrânia é o 14º maior produtor mundial de aço e pode
ter 45% da sua produção destruída com a guerra. No ano passado fabricou 21,4 milhões de toneladas —
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mais de 9,5 milhões de toneladas saíram dos altos-fornos de Ilyich e Azovstal, duas usinas
localizadas em Mariupol.

CORONAVÍRUS:: a China vem adotando uma política de “Covid Zero” e isso vem afetando os negócios no
mundo todo. Na quarta-feira (20) a Administração Geral de Alfândegas da China (GACC) anunciou que a
unidade da Masterboi de São Geraldo do Araguaia (PA) não poderá exportar carne bovina ao país.
O comunicado não esclarece os motivos da suspensão nem o prazo para liberação. Essa é a quinta
suspensão de plantas frigoríficas brasileiras para a China em um intervalo de menos de uma semana. Na
última sexta-feira, o GACC informou que quatro unidades - duas da Marfrig, uma da JBS e outra da
Naturafrig - seriam suspensas por uma semana, depois que os fiscais chineses disseram ter
encontrado ácido nucleico do novo coronavírus na embalagem externa dos lotes dos produtos
dessas empresas. Essa postura levou a um lockdown de Xangai desde o fim de março. Só agora as
autoridades estão permitindo que cerca de 4 milhões de pessoas deixem suas casas, avançando na
flexibilização das restrições. Mais 19.927 novos casos de covid-19 foram registrados em toda a China
nas últimas 24 horas. Xangai foi responsável por 95% do total (18.902), sendo que apenas 2.495
pacientes apresentavam sintomas da doença na cidade.

3

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/04/20/china-suspende-quinto-frigorifico-brasileiro-em-menos-de-uma-semana.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/04/20/china-suspende-quinto-frigorifico-brasileiro-em-menos-de-uma-semana.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/04/20/china-suspende-quinto-frigorifico-brasileiro-em-menos-de-uma-semana.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/04/20/china-suspende-quinto-frigorifico-brasileiro-em-menos-de-uma-semana.ghtml


PANORAMA DIÁRIO | 22.04.2022

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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