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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, as principais bolsas fecharam em alta. Pesquisa da IHS Markit e da Caixin Media revelou
que o índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China subiu para 50,9 em dezembro,
alcançando o maior patamar desde junho e indicando que o setor manufatureiro voltou a se expandir
após dois meses de contração. Em seu primeiro pregão de 2022, após feriado ontem, o índice
japonês Nikkei subiu 1,77% em Tóquio, também ajudado pelo enfraquecimento do iene, que
durante a madrugada atingiu o menor nível em cinco meses em relação ao dólar.

● As bolsas europeias operam em alta. Sinais de recuperação econômica ajudam a sustentar o
apetite por risco na Europa. O setor varejista da Alemanha surpreendeu com uma alta nas vendas de
novembro. Já o PMI industrial britânico caiu menos do que o esperado em dezembro, o que também
ajudou a impulsionar a libra. O índice Euro Stoxx 600 sobe 0,76%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Wall Street sinalizam um abertura com ganhos, na esteira
de um forte começo em 2022 e com os investidores confiando que os dados da produção industrial e
do mercado de trabalho vão mostrar que a maior economia do mundo é resiliente contra a
disseminação da ômicron.

● Os contratos do petróleo Brent são negociados a US$ 79,60 o barril, em alta de 0,79%.
● O ouro spot avança 0,29% e é cotado a US$ 1.806,80 a onça.
● O yield dos treasuries de 10 anos subiu a 1,63%.
● O Bitcoin é negociado no patamar de US$ 46,6 mil.

AGENDA DO DIA

● 05:55 - Alemanha: taxa de desemprego (dez)
● 06:30 - Reino Unido: PMI Industrial (dez)
● 12:00 - EUA: PMI Industrial ISM (dez)
● 12:00 - EUA: Ofertas de Emprego JOLTs (nov)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 103.921,59 -0,86% -0,86% -0,86% -0,86%

DI Jan 2025 (bps) 10,82% 22 22 22 22

Dólar PTAX (R$) R$ 5,6309 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%

NASDAQ (pts) 15.832,80 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

BRASIL: pressionado pela alta nos juros futuros, o Ibovespa foi penalizado com a queda de ações ligadas
ao mercado doméstico e encerrou o primeiro pregão do ano em baixa de 0,86% e perdeu o patamar dos
104 mil pontos. O dia de maior cautela no mercado local foi atribuído à elevação nos rendimentos dos
títulos do Tesouro americano , reflexo da antecipação das expectativas dos investidores para a alta de
juros nos Estados Unidos, e das persistentes preocupações com as questões fiscais no cenário doméstico.
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INTERNACIONAL: os índices acionários nos EUA subiram na primeira sessão de 2022. A Apple atingiu
brevemente uma capitalização de mercado de US$ 3 trilhões, o que foi suficiente para empurrar o Dow
Jones Industrial Average (0,6%) e o S&P 500 (0,7%) para novos recordes. O Nasdaq Composite subiu
1,2%, mas permanece a 1,4% de seu recorde de novembro de 16.057,44 pontos. As ações tendem a subir no
início do ano por causa de rebalanceamento e "dinheiro novo", como de fundos de pensão. Nos mercados de
títulos, o rendimento da Nota do Tesouro de 10 anos saltou de 1,496% na sexta-feira para 1,628%.

COVID-19: o Brasil registrou nesta segunda-feira (3) 74 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Com isso, a
média móvel de óbitos nos últimos 7 dias ficou em 96. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação
foi de -23%, indicando tendência de queda. Já a média móvel de casos, que passou da marca de 8 mil,
aponta crescimento de 153% nesse mesmo comparativo, após o apagão de dados nos sistemas do
Ministério da Saúde que segue dificultando os balanços de alguns estados. É o 5º dia seguido com
alta acima de 100% na tendência. Na vacinação, 75,6% da população já tomou a 1ª dose e 67,29% estão
com o esquema vacinal completo. (Ministério da Saúde / G1 /Johns Hopkins / FT)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO BRASIL

RELATÓRIO FOCUS: a mediana das projeções do mercado para o crescimento do PIB em 2022 voltou a cair,
de 0,42% para 0,36%, segundo o Relatório Focus. Para este ano que se inicia, as expectativas para a
inflação (5,03%), câmbio (R$ 5,60) e Selic (11,50%) permaneceram estáveis em comparação com a
semana encerrada no dia 24 de dezembro.(BCB)

BALANÇA COMERCIAL: em 2021, o Brasil exportou US$ 61,01 bilhões a mais do que importou, o melhor
resultado da série histórica iniciada em 1989. O resultado representa crescimento de 21,1% em relação
ao superávit comercial de US$ 50,39 bilhões registrado em 2020. Apesar do recorde, o número final ficou
abaixo das estimativas do Ministério da Economia, de US$ 70,9 bilhões. O resultado, no entanto, ficou acima
da previsão do boletim Focus, que projetava superávit de US$ 59,15 bilhões no ano passado. ( Agência Brasil)

PMI INDUSTRIAL: segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira (3) o PMI Industrial repetiu em
dezembro a taxa de 49,8 alcançada em novembro. O índice fechou os últimos três meses do ano com o
pior desempenho trimestral desde o segundo trimestre de 2020.(CNN)

INTERNAÇÃO BOLSONARO: o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado ontem (03) no Hospital Vila
Nova Star. Segundo o primeiro boletim médico, o chefe do Executivo “está em tratamento” de uma
suboclusão intestinal e não tem previsão de alta. Ele será reavaliado ao longo da manhã. (Poder 360)

CRUZEIROS NO BRASIL: a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil) interrompeu nesta
segunda-feira as operações em portos brasileiros após o surto de Covid-19 no interior das
embarcações. A decisão vale até 21 de janeiro. Até a data, nenhum passageiro poderá embarcar e os
cruzeiros em curso devem terminar os itinerários pré-estabelecidos. (O Globo)

GREVE DE SERVIDORES: o sindicato que representa os servidores do Banco Central (Sinal) iniciou
movimento de entrega de cargos de chefia na autarquia nesta segunda-feira (3). O ato é semelhante
ao orquestrado pela Receita Federal e o sindicato da categoria, o Sindifisco, estima que 951 auditores em
postos de chefia já abriram mão de cargos comissionados até a última quinta-feira (30). Isso
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ultrapassa, segundo dados divulgados pela entidade, 90% dos efetivos. Outras carreiras do Executivo federal
e do Judiciário começaram a se queixar do aumento previsto para policiais. Entre elas estão os funcionários
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), peritos médicos e auditores agropecuários. (Valor)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO MUNDO

CARNE NOS EUA: Joe Biden se juntou ao secretário de Agricultura Tom Vilsack e ao procurador-geral Merrick
Garland para uma reunião virtual com fazendeiros para ouvir reclamações sobre a consolidação do setor de
proteína animal. Biden já vem em campanha apontando que as práticas anticompetitivas dos grandes
conglomerados são responsáveis pelo aumento da inflação de alimentos e, por isso, lançou um portal que
permitirá aos produtores relatar tais condutas. Ele também destacou iniciativas que o governo está
tomando para conter o poder econômico dos frigoríficos, incluindo US$ 1 bilhão em ajuda federal
para expandir a capacidade de processadores independentes e novas regulamentações de
concorrência. (Bloomberg)

APPLE: as ações da fabricante do iPhone atingiram brevemente US$ 3 trilhões em valor de mercado,
sendo a Apple a primeira empresa dos EUA a chegar nesse patamar. As ações da companhia fecharam
o primeiro dia de negociação do ano com alta de 2,5%, a US$ 182,01. O preço das ações mais do que triplicou
desde as baixas do início da pandemia em março de 2020, adicionando cerca de US$ 2 trilhões em
capitalização de mercado. Considerando o ganho acumulado só em 2021 com a alta de ontem, é um aumento
de 41% no preço das ações.(WSJ)

ÔMICRON: nos EUA, a média de novos casos diários de covid-19 dobrou nos últimos sete dias,
chegando a 418.000 por dia. Na Flórida, as novas infecções aumentaram 948% em apenas duas semanas.
Alguns sistemas escolares nos EUA estenderam o feriado nesta segunda-feira ou voltaram para o ensino
online devido à explosão de casos. A cidade de Nova York reabriu salas para cerca de 1 milhão de alunos com
um estoque de kits de testes para levar para casa e planos para dobrar o número de testes aleatórios feitos
nas escolas. Já a Holanda, sob estrito bloqueio nas últimas duas semanas, vai reabrir escolas
primárias e secundárias em 10 de janeiro, apesar das infecções permanecerem altas, anunciou o governo
na segunda-feira. A administração enfatizou que as internações hospitalares diminuíram consideravelmente
desde que o país entrou em um lockdown em dezembro. Em Portugal, o secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Lacerda Sales, afirmou nesta segunda-feira que as aulas vão ser retomadas em 10 de janeiro,
afastando a hipótese de serem adiadas devido ao aumento de casos. (Broadcast)
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