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NESTA MANHÃ

● As bolsas na Ásia fecharam em alta, seguindo o tom positivo de Wall Street, que teve sólidos
ganhos na esteira de comentários do presidente do Fed, Jerome Powell. O índice acionário
japonês Nikkei subiu 0,94% em Tóquio, enquanto o Hang Seng avançou 0,20% em Hong
Kong. Na China, o Xangai Composto foi o único que contrariou o viés positivo e recuou
0,25%.

● O PIB do Japão sofreu contração de 0,2%, contudo, analistas esperavam uma queda de 0,4% no
primeiro trimestre.

● Na Europa, as principais bolsas operam em leve baixa, mostrando dificuldades de manter o
ímpeto positivo de ontem em meio a preocupações com a alta da inflação na região, fator que
alimenta expectativas de aperto monetário. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,06%.

● A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro se manteve no nível recorde
de 7,4% em abril, repetindo a variação de março, segundo dados finais divulgados pelo
Eurostat. O resultado de abril ficou um pouco abaixo da leitura preliminar e da expectativa de
analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 7,5% em ambos os casos. O CPI recorde, que
segue influenciado pelos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, pressiona o Banco Central
Europeu (BCE) a apertar sua política monetária. A meta de inflação do BCE é de 2%. Na
comparação com março, o CPI da zona do euro avançou 0,6%, em linha com o consenso do mercado.

● Já no Reino Unido, o CPI anual saltou de 7% em março para 9% em abril, o maior patamar
em quatro décadas, reacendendo temores de recessão, de acordo com os dados publicados hoje
pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). A estimativa do mercado era de 9,1%. Na comparação
com o mês anterior, a alta foi de 2,5%, em linha com as projeções do mercado.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street apontam para abertura no vermelho.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 2,98%.
● Os contratos futuros do Brent sobem 1,17% a US$ 111,13 o barril.
● O ouro avança 0,11%, a US$ 1.817,65 a onça.
● O Bitcoin é negociado abaixo de US$ 30 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:30 EUA: Licenças de Construção (Abr)
● 12:00 Brasil: Fluxo Cambial Estrangeiro
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636041/2-18052022-AP-EN.pdf/9ac63755-4fec-2a70-c149-32edbda92849?t=1652794681540
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636041/2-18052022-AP-EN.pdf/9ac63755-4fec-2a70-c149-32edbda92849?t=1652794681540
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/latest
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/latest
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: Na mesma direção do exterior desde a parte da manhã, o Ibovespa emendou o quinto ganho,
estendendo a sua melhor série desde meados de março. O índice fechou em alta de 0,51% aos
108.789,33 pontos. Em dia marcado por enfraquecimento global da moeda americana e apetite ao risco no
mercado internacional, com os resultados positivos dos indicadores econômicos no exterior e relaxamento
das políticas de Covid-19 na China, o dólar fechou em queda de 2,15%, em R$ 4,9430, zerando a alta do
mês. Os juros futuros fecharam em queda nos contratos de curto e médio prazos e estáveis na
ponta longa. O desenho final não refletiu o que foi a sessão, com volatilidade e várias trocas de sinais, e o
mercado em busca de um vetor mais forte para operar, apesar da queda do dólar e da retomada do apetite
pelo risco no exterior.

EXTERIOR: O mercado acionário em Nova York fechou em alta, movimento que foi sustentado durante toda
sessão. Indicadores fortes da economia americana deram tração aos índices em Wall Street no começo do
dia, à medida que investidores aguardavam comentários do presidente do Fed, Jerome Powell. Após seu
discurso, o apetite por risco foi mantido e as bolsas terminaram o dia com ganhos. O índice Dow Jones
fechou em alta de 1,34%, o S&P 500 subiu 2,02% e o Nasdaq avançou 2,76%. O dólar operou em
baixa ante a maioria das moedas, em função do relaxamento do lockdown em Xangai e indicadores
positivos na zona do euro e nos EUA (vendas no varejo e produção industrial), que diminuíram temores de
que a economia global caminhe para a "estagflação". Assim, o DXY registrou baixa de 0,79%. O juro da
T-Note de 10 anos fechou em baixa, a 2,99%.

GUERRA NA UCRÂNIA: Soldados na cidade portuária de Mariupol, no sul, depuseram suas armas e
mais de 260 foram levados sob custódia russa, encerrando meses de combates. O presidente
Volodymyr Zelensky pediu que as vidas dos combatentes fossem poupadas, enquanto a Ucrânia
pressionava por uma troca de prisioneiros. As negociações de paz entre as delegações russa e
ucraniana foram suspensas, declararam os dois lados. Crescem as ambições em Kiev sobre o que
definiria a vitória. Autoridades polonesas afirmaram que estão se reunindo com empreiteiros militares na
esperança de reforçar as capacidades militares de Varsóvia. Um projeto de lei de quase US$ 40 bilhões para
ajudar os militares da Ucrânia e seus refugiados avançou no Senado americano. Os EUA e a União
Europeia discutiram a ideia de uma tarifa da UE sobre as importações de petróleo russo, enquanto a
secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, pediu à Europa e à comunidade internacional que forneçam
mais apoio econômico à Ucrânia. Moscou disse que expulsará dois diplomatas finlandeses depois que
Helsinque ordenou que dois funcionários da embaixada russa saíssem do país nórdico no mês passado.
(WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: As vendas no varejo subiram 0,9% em abril ante março,
segundo dados divulgados pelo Departamento do Comércio. O resultado veio um pouco abaixo da
expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1% no período.
Excluindo-se os automóveis, as vendas no setor, segundo dados divulgados pelo Departamento do
Comércio americano tiveram expansão de 0,6% na comparação com março. Neste caso, a projeção
era de acréscimo menor, de 0,4%. Já os dados de março ante fevereiro sofreram forte revisão para cima. No
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https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-17
https://www.census.gov/economic-indicators/#retail_sales
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caso das vendas totais, a alta passou de 0,5% para 1,4%. Em relação ao resultado sem automóveis, o
avanço foi de 1,1% para 2,1%.

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 1,1% em abril ante março, marcando o quarto mês
consecutivo de ganhos, segundo pesquisa divulgada pelo Fed. O resultado superou a expectativa de
analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% no mês passado. Já a
capacidade de utilização da indústria dos EUA avançou para 79% em abril, também acima do consenso do
mercado, de 78,6%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que há amplo apoio entre os membros do Fomc por um
novo aumento de 50 pontos-base do juro na reunião do mês que vem. De acordo com Powell, o BC
americano entende que este momento requer foco em levar a inflação de volta à meta de 2% ao ano, e o
Fed vai continuar apertando sua política monetária até ver sinais claros de arrefecimento dos preços. Ele
afirmou, inclusive, que o Fed será mais agressivo se os preços não reduzirem à medida que o
aperto monetário avançar. Desta forma, se for necessário, o juro básico pode ir além da taxa neutra.
Powell disse que não há confiança suficiente, porém, para definir qual será o nível neutro dos Fed funds,
uma vez que o ambiente atual impõe muita incerteza, com choques globais afetando a economia
americana. Ressaltou que nesse ambiente incerto é difícil oferecer um Forward Guidance.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: O recuo dos preços da commodities suavizou a inflação no
atacado medida pelo Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) de maio, publicado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV). O IGP-10 passou de uma elevação de 2,48% em abril para um alta de 0,10% em maio, com
destaque nos preços das grandes commodities agrícolas (de de 0,23% para -1,72%) e minerais (de 0,77%
para -3,17%) com deflação e do bens intermediários (de 4,26% para 0,89%) e dos bens finais (de 4,07%
para 1,12%) com desaceleração. O resultado contribui para a queda da inflação ao produtor, no
entanto, a variação acumulada em 12 meses para estes estágios de processamento se mantém em
patamar muito elevado, o que sustenta os repasses que chegam gradualmente ao varejo,

POLÍTICA NO BRASIL: O presidente Jair Bolsonaro publicou uma MP para alterar a Política Nacional de Pisos
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas que determina que a ANTT atualize a norma com pisos
mínimos sempre que ocorrer uma oscilação de 5% (até então de 10%) no preço do óleo diesel no mercado
nacional em relação ao considerado na planilha de cálculos para o frete. A medida foi anunciada em meio
à insatisfação dos caminhoneiros, eleitorado ligado ao presidente, e a novos questionamentos
feitos por Bolsonaro à política de preços da Petrobras.

A notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que acusou o ministro do
Supremo Alexandre de Moraes de abuso de autoridade, deve ser ignorada pelo Supremo Tribunal
Federal, segundo apurou o Poder360. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Pedidos assim devem ser
encaminhados ao Ministério Público, órgão com competência para investigar e propor denúncias.

Em uma derrota para o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Senado manteve a proibição
da cobrança para despachar bagagens em voos nacionais e internacionais. Os senadores aprovaram
de maneira simbólica o texto da medida provisória que institui o programa Voo Simples, com alteração nas
regras para o setor aéreo. No entanto, como não houve acordo, o item relativo às bagagens precisou ser
votado em separado do texto principal, com a gratuidade sendo retomada por 53 votos a favor e 16
contrários. A medida provisória precisa passar por nova votação na Câmara dos Deputados. (Folha)
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https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/
https://portalibre.fgv.br/noticias/igp-10-varia-010-em-maio
https://portalibre.fgv.br/noticias/igp-10-varia-010-em-maio
https://www.poder360.com.br/justica/stf-deve-enterrar-noticia-crime-de-bolsonaro-contra-moraes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/senado-mantem-gratuidade-para-despachar-bagagem-em-voos.shtml
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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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