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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção única. Na China, mais um dia de queda, em meio a
temores sobre os impactos da onda de covid-19 local. O Xangai Composto recuou 1,44%. O
Banco Popular da China prometeu intensificar o apoio à economia, na tentativa de acalmar o
nervosismo, mas a medida teve apenas um efeito temporário nos mercados locais. Em outras partes
da Ásia o movimento foi positivo, seguindo o desempenho positivo de Wall Street de ontem (25). O
japonês Nikkei subiu 0,41% e o Hang Seng avançou 0,33%. Em Hong Kong, porém, uma
notável exceção foi o britânico HSBC, cuja ação caiu mais de 4%. O banco, que tem sede em
Londres, mas foca o mercado asiático, divulgou queda no lucro e receita do primeiro trimestre.

● Na Europa, as bolsas operam em alta, ensaiando recuperação das perdas do pregão
anterior, à medida que os balanços de algumas empresas da região aguçaram o apetite por
risco. O índice Stoxx Europe 600 avança 0,78%, após sofrer queda de quase 2% ontem (25). Em
Zurique, a ação do UBS subia 2,7%, após o banco divulgar lucro trimestral maior do que o esperado.
Também agradaram os balanços da gigante de transporte marítimo Maersk (+5,9%) e da
farmacêutica suíça Novartis (+1,6%). No câmbio, o euro recuava a US$ 1,0694, enquanto a libra caía
a US$ 1,2719.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street apontam para uma abertura no vermelho.
Num dia de agenda de indicadores esvaziada e sem novidades da guerra entre Rússia e Ucrânia, os
investidores vão acompanhar também os balanços de pesos-pesados, incluindo GM, General
Electric, Microsoft e Alphabet (controladora do Google).

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,79%.
● Os contratos futuros do Brent sobem 0,35%, a US$ 102,52 o barril.
● O ouro é cotado a US$ 1.905,18 a onça.
● O Bitcoin é negociado acima de US$ 40 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:30 Brasil: BC volta a divulgar a Pesquisa de Mercado Focus
● 09:30 EUA: Pedidos de Bens Duráveis (Mar)
● 11:00 EUA: Vendas de Casas Novas (Mar)
● 11:30 Brasil: Roberto Campos Neto palestra na Confederação Nacional da Indústria (CNI)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa até ensaiou reverter o movimento para o azul, mas terminou cotado a
110.684,95 pontos, um recuo de 0,35%. A exposição das ações brasileiras, como Vale ON (-1,70%), à
economia chinesa foi a razão pelo descolamento do movimento de Wall Street. No câmbio, o dólar fechou
cotado a R$ 4,8755 e registrou uma alta de 1,47%. Na máxima do dia, a moeda bateu R$ 4,9493. Por
fim, nos juros futuros, sob o embalo da queda do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries, a
curva compensou os excessos da sexta-feira (22).

EXTERIOR: a retomada de risco nas bolsas de Nova York reverberou em todo o mercado mundial. As
quedas do início da sessão, em meio ao temor de desaceleração do crescimento da China por causa de
novos surtos de covid-19 e de aumento da intensidade do aperto monetário nos Estados Unidos, deram
lugar à recuperação parcial das perdas recentes. O anúncio da compra do Twitter por cerca de US$ 44
bilhões pelo bilionário Elon Musk foi a senha final para o fôlego que se viu nas últimas duas horas
do pregão. A própria ação da rede social subiu 5,66%. O Nasdaq avançou 1,29%, o Dow Jones teve
ganho de 0,70% e S&P 500, de 0,57%. Já o dólar seguiu sua trajetória de alta no exterior, frente às
referências da cesta do índice DXY, que inclui euro, iene e libra, enquanto os rendimentos dos
Treasuries recuaram, em um cenário de maior busca por segurança.

GUERRA NA UCRÂNIA: o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que as capacidades
militares da Rússia devem ser enfraquecidas para que "não possa fazer o tipo de coisa que fez ao
invadir a Ucrânia". O Sr. Austin acrescentou que acredita que os ucranianos podem vencer a guerra
com o equipamento e apoio certos, já que o conflito entrou em seu terceiro mês. Os EUA retornarão
a presença da embaixada na Ucrânia e aumentarão o apoio militar ao país, afirmaram o secretário de Estado
Antony Blinken e Austin ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev. O presidente Biden
planeja nomear Bridget Brink, diplomata de carreira, para servir como embaixadora dos EUA na
Ucrânia. Os EUA fornecerão à Ucrânia US$ 322 milhões em assistência militar estrangeira para permitir que
Kiev compre as armas necessárias, parte de um pacote de US$ 713 milhões em assistência militar dos EUA
para mais de uma dúzia de países da região. Mísseis russos atingiram alvos ferroviários no centro da
Ucrânia. As autoridades estenderam um estado de alerta em três regiões russas na fronteira com a
Ucrânia, incluindo Bryansk, onde a mídia estatal disse que grandes incêndios ocorreram em
instalações de armazenamento de combustível e em um depósito militar de combustível próximo.
Moscou será a primeira parada esta semana do secretário-geral da ONU, António Guterres, que visitará
Kiev. A Ucrânia pediu a Guterres para garantir um corredor para os civis deixarem Mariupol. O
presidente russo, Vladimir Putin, admitiu que a Rússia está enfrentando “pressão sem precedentes” das
sanções ocidentais, mas disse que a economia russa ainda pode funcionar de maneira estável. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o índice de atividade nacional, elaborado pelo Federal Reserve
de Chicago, caiu de 0,54 em fevereiro (dado revisado) a 0,44 em março, segundo pesquisa
divulgada hoje pela instituição. O resultado de janeiro também foi revisado, de 0,59 a 0,75. A média
móvel trimestral do índice registrou alta de 0,43 para 0,57 entre fevereiro e março.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a confiança do consumidor subiu 3,8 pontos em abril ante
março, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do
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https://www.wsj.com/articles/twitter-and-elon-musk-strike-deal-for-takeover-11650912837?mod=article_inline
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Consumidor (ICC) ficou em 78,6 pontos, maior nível desde agosto de 2021, quando era de 81,8 pontos. Em
médias móveis trimestrais, o índice aumentou 1,5 ponto.

POLÍTICA NO BRASIL: o Tribunal de Contas da União (TCU) marcou para 18 de maio a retomada do
julgamento da privatização da Eletrobras. A expectativa do governo era de que a matéria seria
novamente avaliada no dia 11. O processo foi automaticamente incluído na pauta da sessão ordinária do
Plenário de 18 de maio, segundo documento que o Broadcast teve acesso. O governo corre contra o
tempo para fazer a capitalização da Eletrobras, antes prevista para ocorrer até 13 de maio. Após o
pedido de vista do ministro Vital do Rêgo, a operação deverá ser realizada até agosto, data
considerada menos favorável por ser época de férias no hemisfério norte e porque os grandes
investidores internacionais, representados pelos fundos institucionais, costumam tomar suas decisões de
investimentos no primeiro semestre do ano. Com o cenário político novamente conturbado pela crise
entre o Ministério da Defesa e o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF),
defensores da terceira via enxergaram espaço para tentar alavancar uma candidatura do grupo. O
ex-governador de São Paulo João Doria, pré-candidato do PSDB, afirmou ao Jogo Político que "o
extremismo de Bolsonaro impulsiona a terceira via como alternativa pacificadora para o Brasil".

COVID-19: vários distritos comerciais de Pequim já foram fechados, como relatado pela Associated
Press, mantendo apenas serviços essenciais abertos. Filas extensas já têm se formado do lado de fora
dos supermercados, mas a cidade ainda não está sofrendo com escassez de recursos. Em Xangai, uma
nova rodada de testes para coronavírus será realizada. O temor é que a capital chinesa acabe
instituindo um lockdown mais amplo, similar ao que está em vigor em Xangai há mais de duas
semanas. Diante da permanência da nova onda de coronavírus em solo chinês, o ministro das Relações
Exteriores, Wang Wenbin, exaltou, em entrevista coletiva, a eficácia da política de
“tolerância-zero” à Covid, e disse que os chineses estão confiantes em derrotar a epidemia. Nos
Estados Unidos, o The Wall Street Journal informou que o país está prestes a bater a marca de 1 milhão de
mortos pela Covid-19, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A mortalidade tem sido maior
em estados do sul, onde há menos pessoas vacinadas. A Reuters noticiou que a Food and Drug
Administration liberou o uso do medicamento remdesivir, da Gilead Sciences, para ser aplicado em
crianças e bebês com mais de 28 dias de idade. Esse é o primeiro remédio para menores de 12 anos
voltado ao tratamento da Covid-19 autorizado nos EUA.
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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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