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NESTA MANHÃ

● As bolsas da Ásia fecharam com viés negativo. A expectativa de aumentos de juros, principalmente
nos EUA, também compromete o apetite por risco na Ásia. O Nikkei desabou 2,53% em Tóquio.
Em Hong Kong, a bolsa não operou nesta segunda devido a um feriado local. Na China, os
mercados tiveram ganhos modestos, o Xangai Composto subiu apenas 0,09%. Em abril, as
exportações da China tiveram expansão anual de 3,9%, em linha com as expectativas, mas
bem menor do que o ganho de 14,7% visto em março, em mais um indício de que a política de
tolerância zero de Pequim contra a covid-19 segue causando forte desaceleração da segunda maior
economia do mundo.

● As bolsas europeias operam em baixa, pressionadas por ações do setor minerador em meio a
temores sobre uma expressiva desaceleração da China e pela perspectiva de aperto monetário com
a persistência da inflação alta. O índice Stoxx Europe 600 recua 1,94%. Em Londres, os papéis
de grandes mineradoras caíam entre 3% e mais de 4%. A alta dos preços, que levou o Banco da
Inglaterra (BoE) a elevar seu juro básico pela quarta vez seguida na semana passada, vem gerando
especulação de que o Banco Central Europeu (BCE) prepara o terreno para seu primeiro aumento de
juros, talvez já em julho. O conflito no Leste Europeu também segue no radar. Mais cedo, o
presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu a campanha militar de Moscou na Ucrânia
como uma resposta forçada por políticas do Ocidente e necessária para afastar uma
possível agressão. Putin discursou durante evento para celebrar a vitória na Segunda Guerra
Mundial contra os nazistas.

● Os futuros dos índices de Wall Street caem, após cinco semanas sucessivas de quedas para
as ações.

● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,18%
● O petróleo cai. A preocupação com a desaceleração da demanda na Ásia superou a promessa do

Grupo dos Sete de proibir o petróleo russo. Os contratos futuros do Brent recuam 1,91% a US$
108,72 o barril.

● O ouro cai mais de 1% a US$ 1.860,51 a onça.
● O Bitcoin despencou e é negociado abaixo de US$ 33 mil.

AGENDA DO DIA

● Discurso de Vladimir Putin na Parada da Vitória
● 09:45 EUA: Discurso do Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic
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https://www.wsj.com/articles/chinas-trade-slows-as-demand-drops-and-covid-lockdowns-hit-supply-chains-11652088372
https://www.wsj.com/articles/putin-uses-russias-victory-day-parade-to-justify-invasion-of-ukraine-11652093244?mod=hp_lead_pos7
https://www.wsj.com/articles/putin-uses-russias-victory-day-parade-to-justify-invasion-of-ukraine-11652093244?mod=hp_lead_pos7
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR - SEMANAL

BRASIL: o ibovespa cedeu 0,16% aos 105.134,73 pontos. Em dia volátil, o índice de referência até tentou
se ancorar em bons resultados corporativos domésticos para esboçar uma alta consistente, mas foi
prejudicado pelo cenário de aversão a risco global. O sentimento que atrapalha os mercados acionários no
mundo é alimentado por uma aposta do mercado de que, a despeito da sinalização dessa semana, o banco
central americano terá de ser mais agressivo no aumento dos juros, levando as bolsas aqui e lá fora a um
dia no vermelho. O índice brasileiro só não foi pior pelo desempenho sólido do setor financeiro e da
Petrobras, ancorados em balanços positivos da estatal e do Bradesco. Na semana, o Ibovespa perdeu
2,54%. Já o dólar à vista emendou o segundo dia de alta firme, superando a barreira de R$ 5,10 nos
momentos de maior pressão. No fim do dia, a moeda era cotada a R$ 5,0750, em alta de 1,18%,
registrando valorização de 2,68% na semana. Os juros futuros sustentaram-se em alta durante toda a
sessão. A postura defensiva teve ainda respaldo da abertura das taxas longas dos Treasuries, com a da
T-Note de dez anos já rodando acima de 3,10%. As taxas locais de médio e longo prazos acabaram abrindo
cerca de 20 pontos, configurando à curva algum ganho de inclinação em relação à ponta curta, movimento
que no balanço da semana foi mais sutil.

EXTERIOR: os mercados acionários de Nova York fecharam em queda. Os índices chegaram a apresentar
quadro misto, mas o sinal negativo prevaleceu, com as bolsas estendendo as perdas. O índice Dow Jones
fechou em baixa de 0,30%, o S&P 500 cedeu 0,57% e o Nasdaq caiu 1,40%. Na comparação
semanal, o Dow Jones cedeu 0,24%, o S&P 500 caiu de 0,21% e o Nasdaq perdeu 1,54%. Entre
alguns papéis importantes, a Apple subiu 0,47%, mas a Meta recuou 2,17%, a Amazon caiu 1,40% e a
Microsoft teve baixa de 0,95%. A Boeing fechou em baixa de 1,04% e, entre as petroleiras, a ExxonMobil
subiu 1,53% e a Chevron registrou alta de 2,66%. O S&P 500 caiu por cinco semanas consecutivas, seu
maior recuo em uma década. O índice desabou 14% em relação ao recorde do primeiro dia de
negociação do ano, eliminando cerca de US$ 6 trilhões de seu valor.

Os cinco gigantes da tecnologia, Meta Platforms Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp. e
Alphabet Inc., em certo momento responderam por um quarto do S&P 500, ostentando uma influência
maior do que qualquer grupo comparável de ações desde pelo menos 1980. O grupo conhecido como
Faangs viu seu valor total reduzido em 23% em relação ao pico de dezembro. Ações de memes, como AMC
Entertainment Holdings Inc. e GameStop Corp., também caíram. Uma cesta da Bloomberg dessas ações caiu
mais de 60% desde o pico de 2021 até o vale deste ano.

GUERRA NA UCRÂNIA: as forças ucranianas em apuros que fizeram uma última resistência em Mariupol
prometeram lutar até o fim se não forem resgatadas. Dois comandantes do Regimento Azov da Ucrânia
presos na usina siderúrgica de Mariupol disseram que milhares de civis morreram na batalha. As pessoas
que conseguiram escapar da siderúrgica descreveram sua longa provação. Um assessor do presidente da
Ucrânia disse que Moscou pretende tomar a última parte de Mariupol até segunda-feira (9), o Dia
da Vitória anual da Rússia. Com grande risco para si mesmos, os aldeões ucranianos compartilharam dicas
e localizações no Google Maps sobre as posições russas para ajudar os militares da Ucrânia a vencer a
batalha por Kiev. Em outros lugares da Ucrânia, os moradores estão voltando aos vilarejos perto de Kharkiv,
encontrando destruição, lixo e explosivos deixados para trás pelas tropas russas em retirada. A
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primeira-dama Jill Biden fez uma visita não anunciada no domingo (8) à Ucrânia, encontrando-se
com a primeira-dama do país, Olena Zelensky, perto da fronteira do país com a Eslováquia. O
primeiro-ministro canadense Justin Trudeau também fez uma viagem não anunciada à Ucrânia no
domingo (8), enquanto uma pequena equipe de diplomatas dos EUA fez um breve retorno à embaixada
americana em Kiev. Os EUA estão compartilhando informações confidenciais com a Ucrânia
enquanto tentam evitar ser arrastados para um conflito direto com o presidente russo, Vladimir
Putin. Uma conferência internacional de doadores em Varsóvia atraiu promessas de ajuda à Ucrânia
equivalentes a mais de US$ 6,3 bilhões. Estão em andamento negociações para exportar a safra de
grãos de verão da Ucrânia através de portos poloneses e lituanos para contornar um bloqueio
naval russo e ajudar a aliviar a escassez de alimentos. A resistência da Hungria está complicando o
esforço da União Europeia para resolver os termos de um embargo de petróleo russo. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a economia adicionou 428.000 empregos em abril,
duplicando o aumento de março e marcando o 12º mês consecutivo de vagas acima de 400.000,
informou o Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego permaneceu em 3,6%, apenas um pouco
acima do nível pré-pandêmico de 3,5%, uma baixa de meio século. Entre os dirigentes do Fed que
discursaram, Thomas Barkin (Richmond) não descartou elevação de 75 pontos-base nos juros, nas
próximas reuniões do BC americano. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, por sua vez,
disse esperar que as altas nos preços "ao menos comecem a desacelerar" nos EUA.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI)
registrou alta de 0,41% em abril, após uma elevação de 2,37% em março, divulgou a Fundação
Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das previsões do mercado
financeiro, que ia de 0,15% a 1,20%, mas abaixo da mediana positiva de 0,75%, de acordo com as
instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de
6,44% no ano. Em 12 meses, houve aumento de 13,53%. A FGV informou ainda os resultados dos três
indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve elevação de 0,19% em abril,
ante uma alta de 2,80% em março. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 1,08% em
abril, após aumento de 1,35% em março. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve
elevação de 0,95% em abril, depois da alta de 0,86% em março.

POLÍTICA NO BRASIL: a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez um pronunciamento em rede nacional de
rádio e televisão na noite do domingo (8) ao lado ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Cristiane Rodrigues Britto, para destacar as ações do Governo Federal para as mães brasileiras. O
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB)
lançaram no sábado (7) a chapa em que os dois concorrerão à Presidência da República em outubro deste
ano. (Poder 360)
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https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-07
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-05/igp-di_fgv_press-release-resumido_-abr22-_0.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-05/igp-di_fgv_press-release-resumido_-abr22-_0.pdf
https://www.poder360.com.br/governo/michelle-cita-programas-do-governo-em-fala-de-dia-das-maes-na-tv/
https://www.poder360.com.br/governo/michelle-cita-programas-do-governo-em-fala-de-dia-das-maes-na-tv/
https://www.poder360.com.br/partidos-politicos/lula-e-alckmin-lancam-pre-candidatura-a-presidencia-em-sp/
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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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