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NESTA MANHÃ

● As bolsas da Ásia encerraram com viés de baixa, em mais um dia de liquidez reduzida em meio a
feriados que mantiveram os mercados da China e do Japão fechados, na expectativa para a decisão
de juros do Federal Reserve. O índice Hang Seng caiu 1,10% em Hong Kong e o sul-coreano
Kospi registrou leve perda de 0,11%.

● As bolsas europeias operam em baixa, pressionadas após a União Europeia (UE) propor banir
importações de petróleo russo e também aguardando a decisão de política monetária do Fed. O
índice Stoxx Europe 600 recua 0,58%. Também pesaram os dados econômicos da zona do euro.
O PMI composto do bloco subiu para 55,8 em abril, atingindo o maior nível em sete meses, segundo
pesquisa final da S&P Global. Já as vendas no varejo do bloco tiveram uma inesperada queda mensal
de 0,4% em março. Os títulos globais estão murchando sob uma onda de aperto monetário,
com a taxa dos bunds alemães de 10 anos em torno de 1% e os do Reino Unido perto de 2%.
Os rendimentos dos títulos corporativos em libras esterlinas mais seguros subiram acima do pico da
pandemia, uma vez que as autoridades do Banco da Inglaterra também decidem política monetária
essa semana.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura levemente
positiva.

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,95%.
● Os contratos futuros do Brent sobem mais de 3% a US$ 107 o barril.
● O ouro está de lado a US$ 1.867,64 a onça.
● O Bitcoin avança retornando ao patamar de US$ 39 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado na China - Dia do Trabalho
● 09:15 EUA: Empregos ADP (Abr)
● 09:30 EUA: Balança Comercial (Mar)
● 10:00 Brasil: PMI Composto e do Setor de Serviços
● 10:45 EUA: PMI Composto e do Setor de Serviços
● 15:00 EUA: Declaração do FOMC
● 18:00 Brasil: Decisão do COPOM
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https://www.wsj.com/articles/eu-proposes-ban-on-russian-oil-imports-11651648950
https://www.wsj.com/articles/eu-proposes-ban-on-russian-oil-imports-11651648950
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/a6f991e536364f9caa222b33518c4fe7
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o Ibovespa fechou em leve queda de 0,10%, aos 106.528,09 pontos. O desânimo na Bolsa
ocorreu apesar de uma recuperação das ações ligadas a commodities, em um movimento técnico após a
forte queda dos últimos dias. O dólar à vista desabou 2,13% e fechou cotado a R$ 4,9640. Segundo
operadores, o enfraquecimento da moeda americana no exterior, aliada à venda de US$ 1 bilhão em
contratos extras de swap cambial pelo Banco Central, abriu espaço para um movimento de ajuste de
posições e realização de lucros. As divisas emergentes subiram em bloco em relação à moeda americana,
com o real e o rand sul-africano exibindo os maiores ganhos. No mercado de juros, a sessão que
antecedeu a "Super-Quarta" foi de ajustes tímidos à medida que o mercado permaneceu em
compasso de espera.

EXTERIOR: os setores de energia e financeiro lideraram os altas em Nova York, enquanto o de tecnologia
ficou perto da estabilidade. As bolsas ganharam algum impulso pela manhã, com a divulgação de dados
econômicos nos EUA, enquanto investidores também se preparavam para a decisão de amanhã do Federal
Reserve. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,20%, o S&P 500 avançou 0,48% e o Nasdaq subiu
0,22%. O movimento para cima das taxas tende a beneficiar bancos. A ação do Citigroup subiu 2,85%,
JPMorgan ganhou 2,14% e Bank of America, 2,74%. Morgan Stanley teve alta de 1,37%, mesmo após
a notícia de que escritórios do banco eram alvo de buscas hoje na Alemanha, em uma investigação sobre
potencial fraude - o Morgan disse que colabora com as autoridades locais e que o caso é antigo. O setor de
energia também esteve entre os destaques, mesmo com a queda do petróleo, com Chevron em alta de
1,72% e ExxonMobil, de 2,06%. Entre outros papéis importantes, Boeing subiu 3,34% e Apple, 0,96%. Por
outro lado, Amazon recuou 0,20%, Microsoft perdeu 0,95% e IBM, 0,39%.

GUERRA NA UCRÂNIA: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, falando na Cúpula do Conselho
de CEOs do Wall Street Journal em Londres, disse que as empresas globais têm um papel
fundamental a desempenhar no isolamento da Rússia e na ajuda à Ucrânia a restaurar sua
economia. Ele prometeu condições atraentes para empresas globais investirem após o fim da guerra. O
primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, disse que a guerra na Ucrânia empurrou a União Europeia para
uma das maiores crises de sua história. A União Europeia está propondo um embargo gradual às
importações de petróleo russo, a exclusão de mais bancos russos do sistema de mensagens de
pagamento Swift e novas sanções direcionadas a pessoas que espalham desinformação sobre a
guerra. A Alemanha está intensificando as entregas de armas pesadas para a Ucrânia, disse um alto
funcionário alemão.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a abertura de postos de trabalho em março foi de 11,549
milhões. Um crescimento em relação aos 11,344 milhões (dado revisado, antes 11,266) de fevereiro, após
ajustes sazonais, informou o Departamento do Trabalho. O número de março é o maior da série histórica da
pesquisa, iniciada em dezembro de 2000. As encomendas à indústria tiveram alta de 2,2% em março, a
US$ 557,3 bilhões, segundo dados publicados hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado
superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 1% no
período. Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 2,5% no período. Já
sem a categoria de defesa, as encomendas registraram aumento de 2,4% no mesmo intervalo, de acordo
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https://www.bls.gov/news.release/jolts.nr0.htm
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com o órgão. Já as encomendas de fevereiro ante janeiro foram revisadas para cima, de queda de 0,5% para
ganho de 0,1%.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a produção industrial subiu 0,3% em março, na série com
ajuste sazonal, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro
das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,2%
a alta de 1,1%, com mediana positiva de 0,2%. Em relação a março de 2021, a produção caiu 2,1%, oitava taxa
negativa consecutiva nessa comparação. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um
recuo entre 5,3% e 0,4%, com mediana negativa de 2,8%. No acumulado do ano, que tem como base de
comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 4,5%. Em 12 meses, a
produção acumula elevação de 1,8% e vem reduzindo sua intensidade de crescimento desde agosto de 2021
(7,2%). Entre as grandes categorias econômicas, bens de capital (8,0%) e bens de consumo duráveis
(2,5%) assinalaram as taxas positivas mais acentuadas em março de 2022.

POLÍTICA NO BRASIL: a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos
Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece a fiscalização agropecuária por autocontrole.
Na prática, a mudança permite que o produtor rural ou uma indústria do agro, por exemplo, se
responsabilize pelo cumprimento das normas determinadas pelo governo nas atividades agropecuárias,
mas em forma de "autorregulação". Se for encontrada alguma desconformidade, então toda a cadeia
produtiva envolvida passaria por fiscalização mais severa. (Broadcast / Valor)

Para saber das novidades de Brasília acesse o Panorama Político.
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https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33594-producao-industrial-varia-0-3-em-marco
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/03/camara-vota-autofiscalizacao-do-agronegocio.ghtml
https://analise.orama.com.br/blog/2022/04/05/panorama-politico-05-04-2022/
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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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