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NESTA MANHÃ

● As bolsas na Ásia fecharam em alta, ao mesmo tempo que sinais de avanços na situação da Covid-19
em Xangai se sobrepuseram a temores com a desaceleração da economia chinesa. Na China, o
índice Xangai Composto subiu 0,65%. No Japão, o Nikkei valorizou 0,42%. Já em Hong
Kong, o Hang Seng saltou 3,27%.

● Xangai relatou três dias de transmissão zero da comunidade, um marco que pode levar as
autoridades a começar a desfazer os bloqueios. Os surtos em outras partes da China mostraram o
quão difícil é combater a cepa omicron.

● Na Europa, as bolsas operam em alta, em meio a expectativas de otimismo na China. O índice
Stoxx Europe 600 avança 1,44%.

● O PIB da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre
do ano passado, segundo revisão publicada pela Eurostat. Na comparação anual, o crescimento foi
de 5,1%. Os números levemente elevados em relação aos originalmente divulgados, que eram de
0,2% e 5%, respectivamente. As expectativas eram que as estimativas originais seriam mantidas.
Os dados podem influenciar que o BCE seja mais contido no aperto da política monetária e
levou o euro a reduzir ganhos em relação ao dólar.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street sinalizam uma abertura positiva.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,92%.
● Os contratos futuros do Brent sobem 0,66% a US$ 112,85 o barril.
● O ouro avança 0,16%, negociado a US$ 1.826,96 a onça.
● O Bitcoin é negociado a US$ 30,5 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 Brasil: IGP-10 (Mai)
● 09:30 EUA: Vendas no Varejo (Abr)
● 10:15 EUA: Produção Industrial (Abr)
● 15:00 EUA: Discurso de J. Powell, presidente do Federal Reserve
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636038/2-17052022-AP-EN.pdf/4b1709eb-3a52-30c3-2e0a-d19b564735fa?t=1652774749012


PANORAMA DIÁRIO | 17.05.2022

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: Com impulso das ações de commodities, favorecidas pelo Brent a US$ 114 por barril e minério em
alta em Cingapura, bem como as ações dos bancos, o Ibovespa subiu 1,22%, a 108.232,74 pontos. O
quarto pregão positivo em sequência, reverteu o resultado de maio do vermelho, para positivo em 0,33%.
Após dia de instabilidade, o dólar se firmou em baixa moderada de 0,12%, a R$ 5,0520. Os juros
futuros começaram a semana em queda firme em todos os vértices, refletindo principalmente
declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, em evento do Goldman Sachs.

EXTERIOR: As bolsas de Nova York encerraram o pregão sem direção única, mas com viés negativo. Dos
três principais índices acionários de Wall Street, dois terminaram o dia em baixa. Só o Dow Jones encerrou
no azul, na esteira das ações de petroleiras, que tiveram altas fortes ao acompanharem o preço do óleo no
mercado futuro. Novos comentários do Fed em defesa do aperto monetário nos EUA e dados fracos das
vendas de varejo na China e do índice de atividade industrial dos Estados Unidos pressionaram os papéis ao
longo do dia. O Dow Jones fechou em alta de 0,08%, o S&P 500 recuou 0,39% e o Nasdaq terminou
o dia com queda de 1,20%. Os retornos dos Treasuries não firmaram sinal único ao longo da sessão, o dia
encerrou com o juro da T-note de 10 anos recuando. O índice DXY recuou hoje em 0,36%, após ganhos
recentes da divisa dos EUA, houve ajuste, com investidores atentos aos indicadores e aos sinais da política
monetária.

GUERRA NA UCRÂNIA: As forças ucranianas na região nordeste de Kharkiv recuperaram território
na fronteira russa, disse o governador regional, enquanto as forças russas continuaram a bombardear
cidades em Donbass e realizaram um ataque com mísseis no oeste da Ucrânia. Muitos refugiados
ucranianos estão voltando para casa, após a retirada russa da parte central do país. A Suécia decidiu
formalmente candidatar-se à adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto o governo da
Finlândia busca a aprovação parlamentar para aderir à aliança. A Turquia estabeleceu exigências para que
as duas nações obtenham sua aprovação para se juntar à OTAN. "A Ucrânia pode vencer esta guerra",
afirmou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, a jornalistas, sua declaração mais forte até agora
sobre o assunto. O presidente russo, Vladimir Putin, avisou que a expansão da Otan "sem dúvida
causará uma resposta do nosso lado", ao convocar uma reunião com os líderes da Organização do
Tratado de Segurança Coletiva de seis nações. Um projeto de lei de quase US$ 40 bilhões para ajudar a
Ucrânia a lutar contra a invasão russa e ajudar os refugiados avançou no Senado, 81-11.(WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: O IBC-Br, o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central, assim como o relatório Focus, não foram divulgados novamente, conforme previsto
anteriormente, em consequência da greve dos servidores do Banco Central. Ainda não há nova data para
publicação.

O setor público consolidado, que agrega a contabilidade do Governo Central, Estados, municípios e
estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras, apresentou superávit primário de R$ 4,312 bilhões
em março, o superávit foi de R$ 4,981 bilhões em março de 2021 e de R$ 3,471 bilhões em fevereiro de 2022,
de acordo com as estatísticas fiscais do relatório do Banco Central (BC). O resultado primário reflete a
diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O
superávit primário consolidado de março surpreendeu boa parte dos analistas, pelas projeções do
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https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-16
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais
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mercado era esperado um déficit primário de R$ 3 bilhões, segundo a mediana das estimativas
coletadas pelo Projeções Broadcast. O resultado fiscal do mês foi composto por um déficit de R$ 7,812
bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS), no entanto, os governos regionais
(Estados e municípios) contribuíram positivamente com R$ 11,882 bilhões no mês. Enquanto os Estados
registraram um superávit de R$ 8,408 bilhões, os municípios tiveram resultado positivo de R$ 3,473 bilhões.
As empresas estatais registraram superávit primário de R$ 242 milhões.

POLÍTICA NO BRASIL: O presidente Jair Bolsonaro acenou para a possibilidade de mais mudanças na
Petrobras. Mais uma vez o chefe do Executivo criticou o lucro da Petrobras durante a crise internacional do
petróleo, que tem feito os preços da commodity dispararem no exterior e os dos combustíveis no mercado
doméstico. Na avaliação de Bolsonaro, “todo mundo tem que colaborar” e a Petrobras precisa exercer sua
função social. Com os preços congelados desde o dia 11 de março pela Petrobras, a gasolina se tornou o
novo ponto de tensão entre a diretoria da estatal e o governo, depois que o diesel teve um reajuste de
8,9% na semana passada e levou à demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O presidente Jair Bolsonaro reconheceu o impacto da inflação na disputa pelo Palácio do Planalto
que trava com o pré-candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora sem
citar o petista nominalmente, Bolsonaro mostrou acreditar que o eleitor faz comparações entre passado e
presente na hora de escolher seu candidato. "Uma parte da população não sabe ver diferença. Olha na
ponta da linha como está o preço na gôndola do supermercado e vota de acordo com o que está vendo,
achando que vai voltar o diesel a R$ 3, a lata de óleo a R$ 5", declarou o presidente. Em seu discurso,
colocou em xeque a lisura das eleições e disse que “só Deus” vai tirá-lo da Presidência da República.
(Broadcast)
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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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