
Futuros do Petróleo caíram durante a sessão asiática  

Na Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros do Petróleo em Junho foram negociados na entrega a 

US$ 62,88 por barril no momento da elaboração do texto, caindo 0,10%, escreve a Reuters. 

Anteriormente negociadas na baixa da sessão a US$ por barril. O Petróleo estava propenso a encontrar 

apoio em US$ 60,61 e resistência em US$ 63,29. 

O Índice Dólar Futuros, que acompanha o desempenho do dólar norte-americano em comparação 

com as seis principais moedas, registou ganhos de 0,10% para negociação a US$ 90,985. 

Noutra parte da ICE, O Petróleo Brent para entrega em Julho registou perdas de 0,14% para 

negociação a US$ 65,78 por barril, enquanto o spread entre o Petróleo Brent e Petróleo ficaram a US$ 

2,90 por barril nos contratos.  

  

 “Superquarta” pela frente  

Por Barakani Krishan à Investing.Com  

Enquanto aguardamos pelo discurso de Joe Biden esta quarta-feira, teremos que lidar com o Fed e a 

Opep+ mais cedo no dia, razão pela qual tem sido chamado de “Superquarta”.  

Quanto à Opep+, não se espera nada de material na reunião de 28 de Abril, de acordo com vice-

primeiro-ministro russo Alexander Novak.  

A Opep+, grupo formado pelos 13 membros originais da Opep, liderados pela Arábia Saudita, e outros 

10 aliados sob os auspícios da Rússia, decidiu, em 1 de Abril, aumentar a produção em 350.000 barris 

por dia (bpd) em maio e junho e em mais de 400.000 bpd em Julho.  

Além disso, a Arábia Saudita flexibilizará o seu corte unilateral de 1 milhão de bpd no mesmo período, 

começando com aumentos de 250.000 bpd em maio e junho.  

  

Reunião da Opep “só deve analisar” a situação  

Novak afirmou que a reunião de quarta-feira deve ser para “analisar a situação do mercado mais uma 

vez”, antes do início das cotas de Maio-Julho.  

“Traçamos os nossos planos há um mês e, se nada fora da normalidade acontecer, a reunião da 

próxima semana confirmará esses planos ou fará alguns ajustes”, afirmou.  

O problema é que muita coisa já aconteceu, principalmente na Índia e no Japão em termos de covid-

19. As mortes na Índia estão a ser subestimadas no contexto de uma terrível crise de covid-19 que 

mostra ser muito maior do que a carnificina enfrentada pela Itália em 2020.   

O Japão está a enfrentar um estado de emergência há apenas três meses das Olimpíadas de Tóquio.  

“A valorização do petróleo deve continuar restrita até que a Índia e o Japão, na condição de terceiro 

e quarto maiores consumidores do produto, consigam vencer a batalha contra o vírus”, declarou 

Sophie Griffiths, directora de pesquisa da correctora OANDA para Reino Unido e EMEA.  

A única notícia positiva sobre a covid-19 foi uma matéria do New York Times, no domingo, de que 

turistas americanos totalmente vacinados poderiam visitar a União Europeia no verão. 


