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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam mistas. O mau humor em parte da Ásia veio após as bolsas de Nova
York sofrerem fortes quedas ontem (26). Na China, o Xangai Composto subiu 2,49%. Nos
pregões anteriores, os mercados locais acumularam perdas robustas em meio a preocupações com o
impacto da atual onda de covid-19 na segunda maior economia do mundo. Os últimos dados
chineses, no entanto, trouxeram algum alívio. O lucro de grandes empresas industriais do país
teve expansão anual de 8,5% no primeiro trimestre, mais forte do que o ganho de 5%
observado no primeiro bimestre. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta marginal de 0,06%.
Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 1,17%, à espera da decisão de política monetária do Banco
do Japão (BoJ).

● Na Europa, as bolsas abriram sem direção definida, mas agora operam no positivo, com os
digerindo uma série de balanços de empresas da região. O índice Stoxx Europe 600 avança 0,87%.
Os preços do gás na Europa dispararam, depois que a Rússia disse que interromperia os
fluxos de gás para a Polônia e a Bulgária. Os contratos de primeiro mês para o gás holandês de
referência subiram 8,8%, para € 112,26 por megawatt-hora.

● Os futuros dos índices de ações de Nova York apontam para uma abertura de recuperação.
Muitas grandes empresas divulgando seus lucros esta semana, Hoje é dia de Meta Platforms,
controladora do Facebook, e a Ford Motor. O Twitter, que esta semana concordou em ser vendido
por US$ 44 bilhões para Elon Musk, deve divulgar o relatório na quinta-feira (28).

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,77%.
● O dólar amplia sua alta, com o índice DXY avançando 0,29% para 102,59.
● Os contratos futuros do Brent sobem 0,19% a US$ 104,81 o barril.
● O ouro cai 0,40% a US$ 1.897,79 a onça.
● O Bitcoin é negociado abaixo de US$ 40 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 Brasil: Sondagem da Indústria FGV (Abr)
● 09:00 Brasil: IPCA-15 (Abr)
● 13:00 Zona do Euro: Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE
● 14:30 Brasil: Fluxo Cambial Estrangeiro

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa fechou no negativo pela sétima sessão consecutiva. O índice de referência da
B3 encerrou em baixa de 2,23%, a 108.212,86 pontos. Vale ON encerrou em baixa de 1,37% e Petrobras
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também se firmou no negativo ao longo da tarde, com a ON (-0,15%) e a PN (-0,17%), apesar do avanço do
petróleo. Os grandes bancos também registraram queda firme após os resultados do Santander,
com o mercado especialmente atento à inadimplência e ao crédito no primeiro trimestre. A
decepção com os números da filial brasileira do banco espanhol manteve o segmento de maior peso no
Ibovespa no negativo, com perdas entre 2,25% (BB ON) e 4,55% (Unit do Santander) para as grandes
instituições. Abril tem se mostrado um ponto de inflexão para o Ibovespa, com a referência da B3 a caminho
de colher a maior perda mensal desde o ponto mais baixo da pandemia, em março de 2020, quando o índice
cedeu 29,90%. O fluxo estrangeiro, em recuperação que se estendeu de novembro de 2021 a março
de 2022, tem se mostrado agora reticente, com saída de recursos no mês, em cenário de maior
incerteza quanto à inflação global, bem como sobre a extensão e o grau de ajuste da política monetária nas
maiores economias. No ano, os estrangeiros ainda têm saldo líquido de R$ 64,359 bilhões na B3 até o dia 22,
mas os saques no mês totalizam R$ 969 milhões. A moeda americana ficou perto de retomar o nível de R$ 5
na máxima do dia, a R$ 4,9997, o que suscitou reação do BC. Ao final, o dólar à vista se estabilizou em
nível ainda elevado, a R$ 4,9910, em alta de 2,38% no fechamento. A disparada do dólar ante o real
foi o principal drive dos negócios no mercado de juros brasileiro. O intervalo intermediário da curva foi o
mais sensível ao movimento. Na parte mais curta, os ajustes foram mais comedidos, uma vez que,
mesmo com as surpresas inflacionárias, o Banco Central (BC) caminha para o fim do ciclo de aperto
monetário. Cautela adicional foi citada pelos agentes também devido à espera dos dados do IPCA-15 de
abril.

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em forte baixa, em uma sessão na qual as incertezas com
a economia global e a postura de aperto do Federal Reserve (Fed) se somaram à publicação de balanços que
deram indicações de como o quadro adverso vem refletindo nas empresas. O setor de tecnologia teve
algumas das companhias mais prejudicadas, o que pressionou o Nasdaq e colocou o índice em
território de bear market, com uma queda superior a 20% com relação à máxima recente, que
ocorreu em novembro de 2021. No fechamento, o Dow Jones caiu 2,38%, o S&P 500 desabou 2,81%,
e o Nasdaq despencou 3,95%. Com resultados marcados para serem divulgados depois do fechamento
do mercado, Alphabet (-3,59%), Microsoft (-3,74%), Visa (-4,22%) e General Motors (-4,54%) recuaram com
a expectativa. Já a Tesla tombou 12,18%, seguindo o anúncio da compra pelo CEO da empresa, Elon Musk,
do Twitter, enquanto investidores mostram algum receio com a aquisição, que custará cerca de US$ 44
bilhões. A rede social teve queda de 3,91%. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas
fortes, subiu hoje, em quadro de cautela nos mercados internacionais em geral. Além disso, a
postura do Fed de aperto monetário tem dado suporte à moeda americana.

GUERRA NA UCRÂNIA: o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o
Ocidente está envolvido em uma guerra por procuração com seu país que pode se transformar em
uma guerra mundial com armas nucleares. A Alemanha declarou que enviaria canhões antiaéreos
autopropulsados     de fabricação alemã para a Ucrânia, uma entrega significativa de um sistema de armas
não soviético por um país ocidental. Uma autoridade de defesa do Reino Unido, sinalizando uma postura
mais agressiva, afirmou que seria legítimo para a Ucrânia atacar alvos na Rússia usando armas fornecidas
pelo Ocidente. O secretário-geral Antonio Guterres, que se reuniu com o presidente russo Vladimir
Putin em Moscou na terça-feira (26) , pediu o estabelecimento de corredores humanitários seguros
e eficazes para ajudar os civis presos em áreas devastadas pela guerra e um fim rápido da guerra. O
Sr. Guterres viaja para Kiev na quinta-feira (28). A agência de refugiados da ONU estimou que 8,3 milhões
de pessoas deixariam a Ucrânia até o final do ano, elevando sua previsão. Está buscando US$ 1,85 bilhão
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para apoiar os esforços de ajuda nos países vizinhos da Ucrânia. Os EUA lançaram um programa para os
americanos patrocinarem refugiados ucranianos, seguindo a promessa do governo Biden de
admitir 100.000 ucranianos. A Rússia disse que interromperia o fornecimento de gás para a
Polônia e a Bulgária, cumprindo uma ameaça de cortar os países que não pagam pelo gás russo em novos
termos de guerra e estabelecendo um precedente potencial para a União Europeia em geral. O presidente
russo, Vladimir Putin, assinou um decreto no mês passado delineando um plano sob o qual países
considerados hostis a Moscou, um grupo que inclui membros da UE, teriam que pagar pelo gás em rublos –
uma medida destinada a ajudar a Rússia a fortalecer sua moeda e manter seu forte economia sancionada à
tona. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: as encomendas de bens duráveis avançaram 0,8% em março, a
US$ 275,0 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio. O resultado veio em linha
com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Excluindo-se o setor de
transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 1,1% no período. Já sem a categoria de defesa, o
crescimento foi de 1,2% no mesmo intervalo. A queda das encomendas de bens duráveis de fevereiro ante
janeiro foi revisada de 2,2% a 1,7%, em US$ 272,7 bilhões. As vendas de casas novas caíram para o
menor nível em quatro meses. Foram 763 mil unidades vendidas, isto é, 8,6% abaixo do número
revisado de fevereiro de 835 mil, dados também divulgados pelo Departamento do Comércio.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: com a suspensão da greve dos servidores até 2 de maio, o
Banco Central divulgou o Boletim Focus excepcionalmente na terça-feira (26), com a publicação
das edições atrasadas. A mediana para o IPCA de 2022 saltou para 7,65% na última semana, já
muito longe do teto da meta deste ano (5,0%), indicando novo descumprimento do mandato principal
do Banco Central. Para 2023, foco principal da política monetária, a alta na última semana foi de
3,91% para 4,00%, se afastando cada vez mais do objetivo do BC para o ano que vem, de 3,25%, com
margem de tolerância de 1,75% a 4,75%. A projeção para a Selic no fim deste ano continuou subindo.
Na última semana, a mediana passou de 13,05% para 13,25% ao ano, ante 13,00% há um mês. No
Boletim Focus, os economistas do mercado financeiro mantiveram a mediana para a Selic no fim de 2023.
Na última semana, a estimativa seguiu em 9,00%. A previsão para o fim de 2024 continuou em
7,50%. A ausência do Boletim Focus às vésperas do Comitê de Política Monetária (Copom) de maio (3 e 4)
era uma das principais preocupações do mercado, especialmente diante do aumento das projeções das
instituições financeiras para a inflação de 2022 e 2023. Em evento na Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que a projeção do Fundo
Monetário Internacional (FMI) para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em
2022 aumentou desde o início da guerra na Ucrânia, ao contrário do conjunto dos países
desenvolvidos e emergentes. A projeção do FMI para o PIB deste ano de 0,30% “antes da guerra”, em
janeiro, foi aumentada para 0,80%. O BC projeta alta de 1,00%, conforme o último Relatório Trimestral de
Inflação, em março. Campos Neto ainda destacou que a maior contribuição para o desvio da meta de
inflação são os preços de alimentos e monitorados, e, em menor magnitude, os núcleos.

POLÍTICA NO BRASIL: os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defenderam ontem que cabe ao Congresso Nacional, e não ao Judiciário,
decidir sobre a perda de mandato dos parlamentares, mesmo que condenados judicialmente. Isso
acaba adicionando tensão no conflito entre os poderes. Para mais análises sobre Brasília, acesse o

Panorama Político.
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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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