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NESTA MANHÃ

As bolsas da Ásia fecharam em baixa. O Nikkei caiu 0,11% em Tóquio. Já as bolsas de China,
Hong Kong e Taiwan não operaram devido a feriados. A aversão a risco veio após os índices de
Nova York registrarem fortes perdas na semana passada, em especial na sexta-feira (29),
pressionados por balanços fracos de grandes empresas de tecnologia, assim como por incertezas
sobre o crescimento global e expectativas de rápida elevação de juros nos EUA. Além disso, PMIs
da China divulgados no fim de semana mostraram que o setor manufatureiro foi
gravemente afetado pelo pior surto de covid-19 que a segunda maior economia do mundo
enfrenta desde o início da pandemia. O PMI industrial chinês medido pela S&P Global caiu a 46
em abril, apontando a contração mais intensa na manufatura desde fevereiro de 2020.
● Na Europa, as bolsas operam em baixa. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,82%. A última rodada
de dados de atividade manufatureira da China contribui para o mau humor no continente europeu.
O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da zona do euro caiu de 56,5 em março
para 55,5 em abril, atingindo o menor patamar em 15 meses, segundo pesquisa final divulgada
pela S&P Global. A leitura definitiva, porém, ficou acima da estimativa preliminar de abril e também
da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 55,3 em ambos os casos. Os
indicadores na Europa têm sido fortemente pressionados pelo conflito russo-ucraniano, que
se arrasta há mais de dois meses. Nos próximos dias, grandes empresas da Europa divulgam
balanços trimestrais. Além disso, o Banco da Inglaterra (BoE) anuncia decisão de juros, na
quinta-feira (05).
● Os futuros dos índices das bolsas de Wall Street operam em alta, após as fortes perdas no
último pregão e no mês de abril. Na semana, os investidores aguardam a decisão de política
monetária do Fed, na quarta (04), e o relatório de emprego dos EUA, na sexta (06). Além disso,
balanços de empresas americanas seguem no radar.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos é negociado a 2,94%.
● Os contratos futuros do Brent recuam mais de 2% a US$ 103,14 o barril.
● O ouro cai 0,78% a US$ 1.881,87 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 38,7 mil.
●

AGENDA DO DIA
●
●
●
●
●

Feriado na China e Hong Kong: Dia do Trabalho
10:00 Brasil: Boletim Focus
10:00 Brasil: PMI da Indústria Markit (Abr)
10:45 EUA: PMI Industrial Markit e ISM (Abr)
0000 Brasil: Balança Comercial (Abr)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR - SEMANAL
BRASIL: a piora do desempenho em Nova York anulou a tímida recuperação do Ibovespa esboçada pelo
avanço das ações de commodities e até pelos grandes bancos, apesar da elevação da alíquota da CSLL
sobre o setor financeiro, o de maior peso no índice. O índice de referência da B3 fechou na mínima do
dia, em queda de 1,86%, a 107.876,16 pontos. Na semana, a perda foi de 2,88% e no mês de
10,10%. No ano, os ganhos se limitam agora a 2,91%. A queda dos preços das ações talvez comece a ser
vista como uma oportunidade de compra. Apesar das incertezas no cenário macro, os agentes do mercado
financeiro ampliaram significativamente o otimismo em relação ao Índice Bovespa na pesquisa para o
Termômetro Broadcast Bolsa. Para 72,73% dos pesquisados, o principal índice de ações da B3 vai
contabilizar alta no acumulado da próxima semana. Já o dólar encerrou a sessão em ligeira alta de
0,04%, a R$ 4,9420, após uma tarde de muita oscilação, com trocas constantes de sinal. A divisa
termina a semana em alta de 2,85% e abril com valorização de 3,80%. No ano, a divisa ainda
acumula baixa de 11,34%. A curva dos juros futuros termina abril com uma inclinação negativa menor. As
taxas dos contratos de prazos mais longos subiram mais.
EXTERIOR: no último pregão de abril, as bolsas de Nova York registraram fortes quedas. Os três principais
índices acionários desabaram entre 2,77% e 4,17%, resultando em um mês de perdas consideráveis
para o mercado de ações, em especial no índice Nasdaq, que despencou 13,26% - pior desempenho em
um mês desde outubro de 2008. Já o S&P 500, que desabou 8,80%, teve seu pior mês desde
março de 2020 e seus piores quatro meses iniciais de um ano desde 1939. A queda foi puxada por
uma onda de vendas de papéis do setor de tecnologia e telecomunicações, impactado por balanços de
grandes companhias, como Amazon e Intel. Incertezas quanto ao crescimento global e a perspectiva de
forte aperto monetário nos EUA também pesaram nos índices. Destaque do dia, a Amazon terminou a
sessão com variação negativa de 14,05%, após a big tech reportar seu primeiro prejuízo trimestral
desde 2015. Apple, que também divulgou resultados, caiu 3,66%, seguida por Microsoft que
desabou 4,18%. Embora os números trimestrais da Intel tenham sido positivos, a previsão da companhia
para o mercado de chips semicondutores afastou investidores, e a ação da empresa recuou 6,94%. A Tesla
não conseguiu sustentar ganhos e caiu 0,77%, mesmo após a notícia da venda de US$ 8,5 bilhões em ações
pelo CEO da montadora, Elon Musk. As petroleiras ExxonMobil (-2,24%) e Chevron (-3,16%) também
reportaram balanços, e o lucro por ação no trimestre passado de ambas as empresas decepcionou
acionistas, penalizando os papéis. Também foi divulgado o PCE, medida inflacionária preferida pelo Fed,
e que teve alta anual de 6,6% em março. Já os gastos com consumo subiram 1,1% e a renda pessoal avançou
0,7%, entre fevereiro e março.
GUERRA NA UCRÂNIA: a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, liderou uma delegação de legisladores
dos EUA para visitar o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev na noite de sábado (30), dizendo ao
líder ucraniano: “Nosso compromisso é estar lá para você até que a luta termine”. A escassez de gasolina foi
sentida por milhares de ucranianos que viajam pelo país para retornar às casas que deixaram para trás
quando a guerra começou em fevereiro. Autoridades ucranianas se comprometeram a resolver a crise por
meio de novos contratos da Europa Ocidental. A União Europeia deve propor a proibição do petróleo
russo até o final do ano, disseram pessoas familiarizadas, mas a Hungria prometeu vetá-la. Tropas
ucranianas ergueram a bandeira acima da cidade de Ruska Lozova, ao norte de Kharkiv, a segunda maior
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cidade do país. A Ucrânia disse que as tropas russas continuam seus esforços para obter o controle total da
região de Donbass, no leste do país, onde os combates pesados continuam. Moscou está reformulando
sua luta com a Ucrânia como uma guerra mais ampla entre a Rússia e o Ocidente, enquanto líderes
do Kremlin e veículos de propaganda estatal alertam os russos de que o conflito com seu vizinho
menor pode se transformar em um confronto global. (WSJ)
INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o índice de preços de gastos com consumo (PCE) avançou
0,9% em março e 6,6% no resultado anual, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo
Departamento do Comércio do país. No respectivo mês, o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis
como alimentos e energia, teve avanço mensal de 0,3%, em linha com a previsão de analistas
consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação anual, o avanço foi de 5,2%, ligeiramente
abaixo do consenso do mercado, que era de 5,3%. A pesquisa também mostrou que a renda pessoal
nos EUA subiu 0,5% em março, frente à previsão de alta de 0,4%. Dentro da remuneração, o aumento
refletiu elevações nos salários e remunerações do setor privado e do governo. O aumento da renda dos
proprietários foi na renda agrícola, refletindo o aumento dos preços da safra e da pecuária. O aumento das
receitas de rendimentos pessoais sobre ativos foi liderado pelos rendimentos de juros pessoais. O aumento
nos benefícios sociais do governo foi liderado pelo Medicare e Medicaid. Já os gastos com consumo
avançaram 1,1%, superando a projeção de crescimento de 0,7%. Os dados mensais de fevereiro foram
revisados, para alta de 0,7% da renda pessoal e avanço de 0,6% dos gastos com consumo.
INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,1% no trimestre
encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou
bem perto do piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma
taxa de desemprego entre 11,0% e 11,7%, com mediana de 11,4%. Em igual período de 2021, a taxa de
desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 14,9%. No trimestre encerrado em fevereiro de 2022, a
taxa de desocupação estava em 11,2%. A massa de renda real habitual paga aos ocupados ficou
praticamente estável em relação ao mesmo período de 2021. No total, somou R$ 237,673 bilhões no
trimestre até março, alta de 0,2% ante igual período do ano anterior. A renda média real do trabalhador foi
de R$ 2.548 no trimestre encerrado em março. O resultado representa alta de 8,7% em relação ao mesmo
período do ano anterior. A Petrobras anunciou reajuste nos preços de venda de gás natural para as
distribuidoras de todo o país em 19%, em média. Os novos valores começaram a valer a partir de
domingo (1).
POLÍTICA NO BRASIL: 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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