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NESTA MANHÃ

● As bolsas na Ásia fecharam no negativo, com investidores cautelosos ante a perspectiva de aperto
monetário mais agressivo do Fed. Assim, o índice Xangai Composto fechou com queda de
0,89%, o Nikkei com o recuando de 3,01% e o Hang Seng com tombo de 3,39%.

● Da mesma forma, as bolsas europeias operam no negativo, na expectativa de decisão do Fed na
semana. Dessa forma, o índice Stoxx Europe 600 opera em baixa de 2,19%.

● Os futuros dos índices de ações de Wall Street indicam abertura no vermelho.
● O rendimento do T-Notes de 10 anos está em 3,19%.
● Os contratos futuros do Brent caem 1,41% a US$ 120,29 o barril.
● O ouro está recuando 0,73%, a US$ 1.857,76 a onça.
● O Bitcoin negocia a US$ 24,2 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:30 Brasil: Relatório Focus
● 09:00 Brasil: Pesquisa Mensal de Serviços (abr)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

BRASIL: O Ibovespa fechou em queda de 1,51%, aos 105.481,23 pontos, acumulando 5,06% de baixa
na semana. O índice acompanhou o cenário internacional, levado pelo resultado acima do esperado do CPI.
No Brasil, as vendas no varejo tiveram leitura positiva, ainda que moderada frente à desaceleração em
relação ao mês anterior.

Os juros futuros fecharam a sessão de lado, após passarem a maior parte do dia em leve alta,
determinada pelo exterior, além de a expectativa do FOMC e COPOM. Do mesmo modo, o dólar fechou
em alta de 1,48%, a R$ 4,9890. A alta do CPI junto com o tombo da confiança do consumidor nos EUA
levaram à uma corrida pelo dólar ao redor do mundo.

EXTERIOR: As bolsas de Nova York fecharam em queda, após o índice de inflação ao consumidor de maio
dos EUA vir acima do esperado. O dado acendeu temores de alta de 75 pontos-base pelo Fed na próxima
decisão de política monetária, na quarta-feira (15). Além disso, o índice de sentimento ao consumidor da
Universidade de Michigan atingiu o menor valor da série histórica, deteriorando ainda mais o apetite por
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risco. Desse modo, o índice Dow Jones caiu 2,73%, o S&P 500 perdeu 2,91% e o Nasdaq recuou
3,52%. Ao passo que, na semana, desabaram 4,58%, 5,05% e 5,60%, respectivamente.

Com o resultado do CPI e as expectativas do FOMC, os retornos dos Treasuries subiram na sessão. O
juro da T-note de 10 anos avançou a 3,158%. O dólar se fortaleceu frente suas principais rivais, em meio
à maior busca por segurança entre investidores. O movimento foi impulsionado pelo resultado do CPI.
Assim, o índice DXY fechou em alta de 0,9%.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA avançou
1,0% em maio ante abril, conforme dados divulgados pelo Departamento de Trabalho. O resultado
representa uma forte aceleração em relação à alta de 0,3% no mês anterior e superou a previsão de
analistas consultados pelo WSJ, que estimavam avanço de 0,7%. O núcleo do CPI, que exclui os voláteis
preços de alimentos e energia, aumentou 0,6% na comparação mensal, a mesma variação registrada
em abril.

Além disso, na comparação anual, houve um salto de 8,6%, no maior nível desde dezembro de 1981. Já o
núcleo teve elevação anual de 6,0%. Os analistas esperavam que a alta fosse de 8,3% para o indicador
cheio e de 5,9% para o núcleo.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: As vendas do comércio varejista subiram 0,9% em abril
ante março, de acordo com o IBGE. O resultado veio acima da mediana (0,3%) das estimativas dos
analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. Na comparação com abril de 2021, as vendas do varejo
tiveram alta de 4,5% em abril de 2022. Nesse confronto, as projeções tinham uma mediana positiva de
2,4%.

POLÍTICA NO BRASIL: A semana do Legislativo seguirá com foco nas discussões e possíveis votações
de projetos voltados à tentativa do governo federal de conter a alta dos preços de combustíveis. O
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marcou para hoje (13) a votação do projeto que limita
entre 17% e 18% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia
elétrica, comunicações e transporte público. A Câmara realizará sessões entre segunda (13) e quarta-feira
(15), em vez de terça e quinta-feira, por causa do feriado de Corpus Christi. (Valor)

Na semana de 13 a 18 de junho, devem ser publicados os resultados de estudos de 32 pesquisas de intenção
de voto sobre a disputa presidencial e para governos estaduais. Hoje (13), saem duas pesquisas
presidenciais, uma da FSB Pesquisa e outra da Ibpad. (Poder360)

Para mais notícias de Brasília, acesse o Panorama Político.
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https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
https://sidra.ibge.gov.br/home/pmc/brasil
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/12/agendapolitica-senado-vota-icms-e-bolsonaro-encontra-empresarios.ghtml
https://www.poder360.com.br/pesquisas/semana-tem-pelo-menos-32-pesquisas-eleitorais/
https://analise.orama.com.br/blog/category/economia-e-politica/panorama-politico/
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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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