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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam em alta, lideradas pelo mercado japonês, que se beneficiou com a
fraqueza do iene após o Banco do Japão (BoJ) confirmar sua postura ultra-acomodatícia. O índice
Nikkei subiu 1,75% em Tóquio. A moeda japonesa renovou mínima frente ao dólar durante a
madrugada, ultrapassando o nível de 130 ienes pela primeira vez desde abril de 2002. O BoJ
deixou sua política monetária inalterada, apesar do avanço da inflação doméstica, e anunciou que irá
comprar bônus do governo japonês (JGBs) de 10 anos a uma taxa de 0,25% em todos os dias úteis
para garantir que o rendimento do papel não ultrapasse este nível. O Hang Seng teve alta de
1,65% em Hong Kong. Na China, que vem enfrentando uma grave onda de covid-19, o Xangai
Composto avançou 0,58%.

● Na Europa, as bolsas operam em alta, após balanços positivos de empresas da região ajudarem a
abafar temores sobre a perspectiva de desaceleração da economia global. O índice Stoxx Europe
600 sobe 0,86%. Em Londres, o setor bancário se destacava, após a divulgação de resultados
trimestrais. Já em Frankfurt, a ação local da Meta disparava 15%, após a controladora do
Facebook apresentar lucro maior do que o esperado no fim da tarde de ontem (27). O
vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou que os desdobramentos
do conflito russo-ucraniano sugerem crescimento mais fraco da zona do euro mais adiante. Nas
próximas horas, as atenções na Europa vão se voltar para os dados de inflação da Alemanha.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam uma abertura positiva, com os
agentes à espera do PIB dos EUA, assim como os balanços de gigantes da economia americana,
incluindo Apple e Amazon.

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,81%
● Os contratos futuros do Brent estão de lado  a US$ 105,06 o barril.
● O ouro sobe levemente 0,17% a US$ 1.889,30 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 39,6 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 Brasil: IGP-M e os componentes: IPA-M e IPC-M (Abr)
● 09:00 Alemanha: Índice de Inflação CPI (Abr)
● 09:00 Brasil: IPP (Mar)
● 09:00 Brasil: Caged (Mar)
● 09:00 Brasil: Arrecadação Federal (Mar)
● 09:30 EUA: PCE (1T)
● 09:30 EUA: PIB  (1T - primeira leitura)
● 09:30 EUA: Pedido iniciais de Seguro-Desemprego
● 12:00 Brasil: IBC-Br (Mar)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,05%, aos 109.349,37. Vale ON encerrou a sessão
em alta de 5,35%, Gerdau PN subiu 6,01%, Gerdau Metalúrgica avançou 5,08%, CSN ON subiu 4,58%,
Bradespar PN ganhou 3,57%, CSN Mineração teve alta de 1,97% e Usiminas PNA ganhou 1,11%, na esteira
do anúncio de aumento de gastos com infraestrutura pelo governo chinês, além da ampliação dos canais de
financiamento de longo prazo para empresas de construção. O conjunto de notícias serviu para dar força às
ações do setor de mineração e siderurgia, que vinham sendo amplamente penalizadas pelos investidores
nos últimos dias com os receios relacionados ao crescimento da economia da China. Outros destaques
positivos da bolsa foram as exportadoras de proteína bovina. As ações da Marfrig tiveram ganhos de
4,81%, JBS ON subiu 3,78%, e Minerva ON avançou 2,13%. Com a divulgação do IPCA-15 de abril, as
taxas dos juros futuros cederam, o que permitiu certa recuperação de temas domésticos e mais
sensíveis à curva. Os papéis da CVC ON subiram 2,37%, Cyrela ON ganhou 1,56%, Unidas ON fechou em
alta de 1,40% e Via ON teve ganhos de 1,32%. O dólar comercial fechou o dia sendo negociado a R$
4,9670, em queda de 0,48% no mercado à vista.

EXTERIOR: em Nova York, refletindo a continuidade da temporada de balanços corporativos, os índices
acionários fecharam o dia próximos da estabilidade. O S&P 500 subiu 0,19%, o Dow Jones avançou
0,21% e o Nasdaq teve queda marginal de 0,01%, penalizado principalmente pela retração das
ações da Alphabet, empresa dona do Google. Os setores de energia e de tecnologia foram os que se
saíram melhor no pregão, em meio ao avanço dos preços do petróleo no fim da sessão e dos resultados
trimestrais da Microsoft e da Visa. Com sinais de que a Alemanha pode adotar um boicote ao petróleo
russo, fica cada vez mais evidente que a oferta da commodity vai se tornar apertada, o que eleva
os preços dos barris. O dólar segue forte sua ascendência no exterior, o índice DXY operava em alta de
0,65% perto das 17h20. Na ponta das perdas, o pior desempenho ficou com o segmento de serviços de
comunicação, em queda de 2,62%, diante de um recuo de 3,67% das ações da Alphabet, após a
empresa divulgar resultados mais fracos ontem (26). Após o fim do pregão regular, foram divulgados
dados da Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram. O lucro no primeiro trimestre foi de
US$ 7,46 bilhões, uma queda de 21,4% na comparação com o mesmo período de 2021. Também após
o fechamento do mercado, a Ford divulgou que reverteu lucro e registrou prejuízo de US$ 3,1 bilhões
no primeiro trimestre. As ações da produtora de chips Qualcomm também subiram 6,77% no
pós-fechamento com a divulgação de seus resultados, neste caso, mais forte do que o esperado. Os
rendimentos dos Treasuries voltaram a subir, depois de alguns dias em queda. O yield da T-note de dez
anos foi negociado a 2,838%.

GUERRA NA UCRÂNIA: a Rússia interrompeu os fluxos de gás para a Polônia e a Bulgária pela recusa
em pagar nos novos termos de Moscou, marcando uma escalada na tensão com a Europa sobre a
guerra na Ucrânia. Autoridades europeias chamaram a ação de chantagem. Os preços do gás natural
subiram na Europa. Um depósito de munição na região de Belgorod, na Rússia, na fronteira com a Ucrânia,
pegou fogo, disse o governador da região. As autoridades também relataram explosões em outras regiões
adjacentes à Ucrânia. Moscou divulgou novos dados econômicos, mas pareciam inconsistentes e não
refletiam o impacto das sanções. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças lançaram
mísseis Kalibr baseados no mar de alta precisão e longo alcance na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da
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Ucrânia. Autoridades de defesa russas disseram que sua força aérea atingiu 59 instalações militares na
Ucrânia durante a noite. As alegações da Rússia não puderam ser verificadas de forma independente. O
ex-fuzileiro naval dos EUA Trevor Reed, que estava detido na Rússia desde 2019, foi libertado em uma troca
de prisioneiros. O governo Biden está considerando nomear a Rússia como um estado patrocinador
do terrorismo. A atividade de hackers de Moscou equivale a um ataque implacável de operações
disruptivas e destrutivas, muitas vezes combinadas taticamente com manobras militares cinéticas, além da
espionagem cibernética tradicional, disse a Microsoft. Embora muitos ataques tenham sido bem-sucedidos,
as defesas cibernéticas da Ucrânia repeliram outras, e a Ucrânia até agora evitou amplamente o tipo de
interrupção cibernética debilitante ou nacional que as autoridades ocidentais temiam no início da
guerra. (WSJ) O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu, que usará armas nucleares contra qualquer país
que ousar “interferir” na guerra da Rússia na Ucrânia, em sua mais recente ameaça ao Ocidente. Falando a
deputados em São Petersburgo, Putin disse que sua resposta a qualquer um que “ameaçar” a Rússia será
“rápida como um relâmpago” e letal. “Temos todas as armas de que precisamos. Não vamos nos gabar
delas, mas vamos usá-las”, afirmou o presidente, que dias atrás testou o míssil nuclear Sarmat 2.
(Broadcast/AP)

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou
que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) avançou 1,73% em abril, a
maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 2003 (2,19%) e a maior variação para um
mês de abril desde 1995. No entanto, o resultado ficou abaixo da mediana das 35 projeções de analistas
de consultorias e instituições financeiras consultados pelo Valor Data, que estimavam alta de 1,82% em
abril. O fluxo cambial registrado na semana de 28 de março a 1º de abril para o Brasil ficou positivo
em US$ 583 milhões, informou o Banco Central. Com a trégua na greve dos servidores do BC, a
autarquia começou a atualizar os dados do movimento de câmbio no Brasil, as operações cambiais da
autoridade monetária e outros indicadores selecionados, que estavam sem divulgação desde 25 de março. A
atualização, porém, só vai até 1º de abril. Normalmente, hoje, já estariam disponíveis as informações até 22
de abril. Na semana do dia 28 a 1º de abril, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$
2,615 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e
pagamento de juros, entre outras operações. No comércio exterior, o saldo na semana do dia 28 de
março a 1º de abril foi positivo em US$ 3,198 bilhões. O Índice de Confiança da Indústria (ICI)
cresceu 2,4 pontos em abril, após oito meses seguidos de contração, informou a Fundação Getulio
Vargas (FGV). Com o resultado, o índice atingiu 97,4 pontos, ainda abaixo do patamar de janeiro
(98,4). O avanço em abril foi puxado tanto pela avaliação do presente quanto pelas perspectivas do setor.
O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,4 ponto, para 98,4 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE)
teve alta de 3,2 pontos, para 96,0 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI), por sua vez,
recuou 0,4 ponto porcentual, a 79,8%.

POLÍTICA NO BRASIL: a Câmara aprovou o texto-base da Medida Provisória (MP) do Auxílio Brasil,
tornando o programa social que substituiu o Bolsa Família permanente no valor mínimo de R$ 400.
Foram 418 votos a favor e 7 contra. O Novo foi o único partido contrário à aprovação. Após sofrer derrotas
no Congresso na tentativa de flexibilizar regras trabalhistas, o governo do presidente Jair
Bolsonaro (PL) deve lançar na semana que vem um pacote de medidas que inclui a formalização de
trabalho temporário no campo e a legalização de motoristas e entregadores de aplicativos. O
anúncio foi feito hoje pela equipe do Ministério do Trabalho e Previdência e deve turbinar a tentativa de
reeleição do presidente Bolsonaro, que se mobiliza para contrapor à investida do ex-presidente Luiz Inácio
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Lula da Silva (PT), crítico à reforma trabalhista. Ainda não há definição se o programa será lançado por
medida provisória, que passa a valer assim que é assinada, ou por projeto de lei, que só entra em
vigor após tramitação no Congresso e sanção presidencial. A decisão deve ocorrer antes do 1.º de
maio, Dia do Trabalho. Para mais informações acesse o Panorama Político.

COVID-19: o número de casos de covid-19 segue em queda drástica no País desde o início de fevereiro, mas
a taxa de positividade dos testes feitos em farmácias e em laboratórios privados voltou a subir,
segundo dados obtidos pelo jornal O Globo. Um levantamento da Associação Brasileira de Redes de
Farmácias e Drogarias (Abrafarma) mostra que a taxa de positividade subiu de 7,28% para 9,31% entre
a última semana de março e o dia 17 de abril - um salto de 27,9% no período. Nos laboratórios do
grupo Fleury, a taxa de positividade passou de 5,03% no início deste mês para 12,68% no dia 25 - um
avanço de 152%.
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https://analise.orama.com.br/blog/2022/04/05/panorama-politico-05-04-2022/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/04/27/testes-positivos-de-farmacia-para-covid-tem-aumento-de-279percent-diz-abrafarma.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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