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NESTA MANHÃ

● As bolsas da Ásia fecharam mistas. Na China, os mercados retornaram de feriados com ganhos
apenas modestos. O índice Xangai Composto subiu 0,68%. O Hang Seng caiu 0,36% em
Hong Kong. O apetite por risco na região veio após a decisão do Fed de ontem (4). O BC americano
elevou os juros básicos em 50 pontos-base, como era amplamente esperado, mas o presidente,
Jerome Powell, disse que a instituição não está considerando aumentos maiores mais adiante. O
comentário de Powell levou a um rali em Wall Street. No Japão e na Coreia do Sul, não houve
negócios hoje devido a feriados. Na China, por outro lado, mais um indicador evidenciou os
impactos da pior onda de covid-19 que a segunda maior economia do mundo vem enfrentando. O
PMI de serviços chinês medido pela S&P Global com a Caixin Media caiu a 36,2 em abril,
atingindo o menor nível desde fevereiro de 2020, fase inicial da pandemia.

● As bolsas europeias operam em alta, após reunião de política monetária do banco central dos
EUA e na esteira de uma série de balanços de grandes empresas da região. Investidores também
aguardam o anúncio de juros do Banco da Inglaterra (BoE), logo mais. O índice Stoxx Europe 600
avanca 1,28% A expectativa é que o BC inglês eleve a taxa básica pela quarta reunião consecutiva,
diante da persistência da inflação alta no Reino Unido, que mais recentemente foi alimentada pela
guerra entre Rússia e Ucrânia. No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria da
Alemanha, que sofreram uma queda mensal bem maior do que se previa em março, de 4,7%.
Já o PMI de serviços britânico recuou a 58,9 em abril, mas ficou acima da estimativa
preliminar. Na Europa, as encomendas às fábricas alemãs despencaram, destacando o preço
da guerra. O membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, Fabio Panetta, disse que a
expansão econômica quase parou na zona do euro.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam uma abertura negativa.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,97%.
● Os contratos futuros do Brent sobem 0,49% a US$ 109,25 o barril.
● O ouro está de lado avança 0,76% a US$ 1.895,71 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 39,5 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado no Japão - Dia das Crianças
● OPEP+ se reúne virtualmente para uma reunião regular
● 08:00 Reino Unido - Decisão de Política Monetária do BoE
● 09:30 EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: o receio de que o banco central americano fosse muito duro na decisão de política monetária, que
encheu de cautela e derrubou os mercados nos últimos dias, foi afastado pelo presidente da instituição,
Jerome Powell. O Ibovespa recuperou o patamar dos 108 mil pontos e fechou em alta de 1,70%. O
índice foi suportado, ainda, pelo avanço das ações das petroleiras. Com o barril do Brent em alta superior a
5%, a Petrobras subiu com o mesmo ímpeto. Os papéis preferenciais da companhia avançaram mais de 6%.
PetroRio e 3R Petroleum ganharam 5,81% e 4,68%, respectivamente, esta última apesar do prejuízo líquido
de R$ 335,17 milhões reportado no primeiro trimestre. No minério, por sua vez, uma leve queda da
commodity em Qingdao, na China, levou mineradoras e metalúrgicas a pesarem negativamente no índice.
Vale recuou 0,84%. O dólar voltou a ser negociado na casa de R$ 4,90, resultado de uma queda de
1,19% da moeda. Os juros futuros cederam ao longo de toda curva.

EXTERIOR: os mercados acionários de Nova York fecharam em alta, em um dia de volatilidade. Os índices
foram impulsionados pela decisão do Fed, em linha com o esperado pelo mercado, e pelas sinalizações de
que uma alta de 75 pontos-base é menos provável no momento. O índice Dow Jones subiu 2,81%, o S&P
500 avançou 2,99% e o Nasdaq disparou 3,19%. Entre os destaques de ações estiveram os bancos, com
Goldman Sachs em alta de 3,00%, JPMorgan de 3,31% e Citigroup, de 4,25%. O setor de energia também foi
destaque, em dia de ganhos fortes para o petróleo, com Chevron em alta de 3,14%, ExxonMobil de 3,98% e
ConocoPhilips, de 4,98%. Entre outros papéis importantes, Apple subiu 4,10%, Amazon subiu 1,35% e
Microsoft, 2,91%. Meta ganhou 5,37% e Boeing, 2,21%.

GUERRA NA UCRÂNIA: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, discursando na Cúpula do
Conselho de CEOs do The Wall Street Journal em Londres, pediu às empresas globais que se
retirem da Rússia e parem de "apoiar diretamente essa máquina de guerra". A União Europeia propôs
a proibição das importações de petróleo russo dentro de seis meses, entre outras medidas de sanções. Mais
de 3.000 soldados finlandeses estão participando de exercícios militares com soldados americanos,
britânicos, estonianos e letões, enquanto a Finlândia se prepara para se inscrever para ingressar na OTAN. A
Rússia está se aproximando de uma data crítica na próxima semana que se tornou o dia mais importante do
calendário político para o regime de Putin. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o setor privado criou 247 mil empregos em abril, informou a
ADP em pesquisa com ajustes sazonais. O resultado ficou aquém da previsão de analistas consultados pelo
The Wall Street Journal, que previam geração de 390 mil no mês passado. A ADP revisou para cima o
número de vagas criadas em março, de 455 mil para 479 mil. A pesquisa é considerada uma espécie de
prévia para o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, o payroll, que inclui dados do
setor público e será divulgado na sexta-feira (6). O Federal Reserve (Fed) decidiu pelo aumento da taxa
básica de juros em 50 pontos-base, para a faixa entre 0,75% e 1,00% ao ano, e anunciou o início do
aperto quantitativo a partir de junho, em linha com o esperado pelo mercado. A autoridade
monetária ainda informou que o limite para reduzir as compras líquidas de títulos atrelados a hipotecas
(MBS) será de US$ 17,5 bilhões ao mês e as de Treasuries em US$ 30 bilhões, em um total de US$ 47,5
bilhões, que valerá durante os primeiros três meses. Após este período, o limite total para a redução será de
US$ 95 bilhões. Para garantir uma transição suave, o Comitê pretende desacelerar e, em seguida,
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interromper o declínio no tamanho do balanço patrimonial quando os saldos das reservas estiverem um
pouco acima do nível que considera consistente com reservas amplas, diz o Fed. "O Comitê está preparado
para ajustar qualquer um dos detalhes de sua abordagem para reduzir o tamanho do balanço à luz dos
desenvolvimentos econômicos e financeiros", conforme o comunicado da decisão. A ferramenta do CME
Group que monitora a expectativa para a taxa de juros básica dos EUA aponta para uma probabilidade
de 74,1% de que o Federal Reserve (Fed) aumente o juro em 75 pontos-base na sua reunião de
política monetária marcada para junho. Antes da decisão de política monetária de hoje e dos
comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, essas apostas estavam em 97,9%.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice de Gerente de Compras (PMI) composto do país,
que engloba os setores industrial e de serviços, avançou para 58,5 pontos em abril, de 56,6 pontos
em março, divulgou a S&P Global. O índice de produção do setor privado brasileiro chegou ao
patamar mais elevado desde outubro de 2007. O PMI específico de serviços saltou de 58,1 em março
para 60,6 em abril, a segunda maior taxa de expansão da série histórica, iniciada em março de 2007. O fim
das restrições contra a covid-19, políticas públicas favoráveis e uma nova recuperação da demanda
impulsionaram o avanço. O crescimento da atividade de negócios foi o mais acentuado em 15 anos. Como
resultado, a criação de empregos no setor evoluiu no ritmo mais rápido desde meados de 2007. “A pesquisa
também revelou uma intensificação das pressões inflacionárias, com os prestadores de serviços elevando
os preços de venda a um ritmo sem precedentes, em resposta ao aumento acentuado das despesas
operacionais”, acrescenta em nota a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima. Em
meio a fortes pressões, a taxa de inflação dos custos de produção do setor privado atingiu um novo recorde
em abril. O índice de preços de insumos subiu a uma taxa acentuada, entre as mais altas da série histórica.
A melhora de desempenho do setor de serviços é bem-vinda, levando em consideração a desaceleração do
crescimento observada no setor industrial, e contribuiu para aumentos quase recordes de produção, vendas
e índice de emprego do setor privado”, diz Lima. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou
a taxa básica de juros em 1,00 ponto porcentual, de 11,75% para 12,75% ao ano e sinalizou que
pode fazer um novo movimento de alta - em menor escala - na próxima reunião, em junho. Com a
piora da inflação corrente e das expectativas, e de notícias desfavoráveis no exterior, o BC expressou no
comunicado que, “diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais
longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território
ainda mais contracionista”. Na pesquisa do Projeções Broadcast, das 51 casas participantes, apenas 12
projetam 12,75% como patamar do juro básico no fim do ciclo de alta. As outras 39 esperam continuidade
do aperto monetário depois do encontro desta semana. Uma prevê a Selic em 13,00%, 26 esperam em
13,25% e outras 12 apostam em 13,50% ou mais.

POLÍTICA NO BRASIL: o senado inclui MP do auxilio Brasil como primeiro item de pauta de ontem
(4). O senador Marcelo Castro (MDB-PI, escolhido como relator-geral do Orçamento de 2023 no Congresso,
defendeu excluir as despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos públicos. O presidente Jair Bolsonaro
(PL) assinou uma Medida Provisória (MP) que prevê, como antecipou o Broadcast, a possibilidade
das mulheres sacarem o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de
cursos de qualificação. A proposta também prevê que as mulheres sejam reembolsadas pelo pagamento
das creches para os filhos ou saquem recursos do FGTS para custear essa despesa. Outro trecho da MP
flexibiliza o regime de trabalho dos pais após o fim da licença maternidade.

Para mais informações sobre política 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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