
PANORAMA DIÁRIO | 10.01.2022

NESTA MANHÃ

● Os índices das principais bolsas asiáticas fecharam em alta. O índice Shanghai Composite subiu
0,4% e o Hang Seng de Hong Kong avançou 1,1%. Os mercados japoneses ficaram fechados devido a
um feriado.

● Na Europa, as bolsas estão sem direção definida, as ações cíclicas como energia e bancos
vinculados à expansão econômica estão entre os destaques positivos, enquanto as empresas de
tecnologia e imóveis recuam. O Euro Stoxx recua 0,22%

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York operam mistos. A volatilidade segue à medida
que a liquidez injetada durante a pandemia que ajudou a levar as ações a patamares recordes é
retirada e os investidores se debatem para ajustar os preços dos ativos. Os dados da inflação dos
EUA nesta semana serão observados com atenção enquanto o Federal Reserve se prepara para
conter as pressões sobre os preços com aumentos de taxas mais rápidos do que o esperado.

● Os contratos do petróleo Brent são negociados a US$ 81,72 o barril, uma queda marginal de
0,02%.

● O ouro spot avança levemente 0,11% e é cotado a US$ 1.799,22 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos avança a 1,78%.
● O Bitcoin opera abaixo dos US$ 42 mil, perto dos níveis mais baixos desde setembro, estendendo seu

declínio de semanas de uma alta histórica para cerca de 40%.

AGENDA DO DIA

● Feriado - Japão
● 08:25 - Brasil: Boletim Focus
● 21:00 - Reino Unido: Vendas no Varejo (dez)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 102.719,47 1,14% -2,01% -2,01% -2,01%

DI Jan 2025 (bps) 11,43% 10 83 83 83

Dólar PTAX (R$) R$ 5,6753 -0,51% 1,70% 1,70% 1,70%

NASDAQ (pts) 14.935,90 -0,96% -4,53% -4,53% -4,53%

BRASIL: o Ibovespa estendeu a recuperação, se apoiando na alta de ações de commodities e de
bancos para avançar na sexta-feira (07). amenizando as perdas fortes do início da semana. Entre os
papéis de destaque no dia, as units do Banco Inter avançaram 15,46%, liderando os ganhos do Ibovespa. A
bolsa brasileira se descolou dos índices americanos que no último pregão e na semana registraram perdas
mais fortes. Segue ainda no radar os pedidos de aumento de salário dos servidores públicos.
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INTERNACIONAL: em dia de divulgação do payroll, os três principais índices de Wall Street terminaram a
sessão desta sexta-feira no vermelho. O Dow Jones fechou em ligeira queda de 0,01%, o S&P 500 perdeu
0,41% e o Nasdaq recuou 0,96%. O relatório de empregos trouxe uma geração de vagas abaixo do
projetado: foram 199 mil vagas criadas, ante 422 mil estimadas por economistas consultados pelo “The Wall
Street Journal”. Mesmo assim, a leitura é que o Fed deve manter sua posição, porque houve um forte
aumento nos salários por hora, subindo 0,6% em dezembro, trazendo a alta anual para 4,7%. Com
isso, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 1,76%

COVID-19: o Brasil registrou 23.504 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel de
casos nos últimos 7 dias foi a 33.146 - a maior registrada desde 23 de setembro do ano passado (quando
estava em 34.366). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +669%, indicando
tendência de alta nos casos da doença. Especialistas acreditam que o aumento de casos visto nos últimas
dias é resultado de uma combinação: dos dados que ficaram represados por conta da instabilidade do
sistema de notificações do Ministério da Saúde e da disseminação da variante ômicron..O país também
registrou 50 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi a
123 e em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +28%, indicando tendência de alta
nos óbitos decorrentes da doença. Na vacinação, 75,78% da população já tomou a 1ª dose e 67,66%
estão com o esquema vacinal completo. (Ministério da Saúde / G1 / Johns Hopkins / FT)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO BRASIL

PROTESTO DOS SERVIDORES: os superintendentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se
juntam à mobilização do funcionalismo público, em resposta à decisão do governo de reservar R$ 1,7
bilhão do Orçamento de 2022 e indicar que esse reajuste salarial seria apenas para categorias policiais. Os
responsáveis pelas áreas técnicas da autarquia solicitaram ao presidente do órgão regulador, Marcelo
Barbosa, que encaminhasse uma carta ao Ministério da Economia sobre o tema. Nos últimos dias,
auditores da Receita Federal e servidores do Banco Central (BC) deram início a um movimento de
entrega de cargos comissionados. Diante desse imbróglio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste
sábado (08) que o governo pode não conceder aumento a servidor algum este ano..(Valor)

REFIS: um dia depois de vetar o projeto que cria um Refis para empresas enquadradas no Simples e
Microempreendedores Individuais (MEIs), o presidente Jair Bolsonaro diz que o governo apresentará
solução alternativa até terça-feira (11), por meio de uma medida provisória ou uma portaria. (Valor)

IMPACTO DA ÔMICRON NOS SHOPPINGS: a Ablos, associação que reúne redes de lojas como TNG, Gregory,
Any Any, Morana e Khelf, vai levar um pedido aos shoppings para encurtar o atendimento para apenas um
turno por algumas semanas. O tempo menor de funcionamento ajudaria os varejistas a lidar com o
problema da falta de funcionários que receberam dispensa médica após contrair Covid ou gripe nos
últimos dias. A medida também seria oportuna porque permitiria redução nos custos neste momento em
que o fluxo de clientes também está mais baixo e não consta na proposta pedir abatimento no aluguel. (
Folha)

XP E MODAL: a compra do banco Modal pela XP, anunciada na sexta-feira (7), ainda deverá ser
apresentada formalmente para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Mas a análise
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preliminar de fonte do órgão ouvida pelo Valor indica que a operação não parece ser problemática. (Valor /
Brazil Journal)

CHUVAS E CRISE HÍDRICA: com as fortes chuvas no Sudeste, janeiro pode vir a fechar com os reservatórios
da região próximos do nível 2016. Segundo Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o
governo tem espaço para deixar de cobrar a bandeira vermelha de escassez hídrica em fevereiro.
Essa taxa extra, contudo, segundo a MP que autorizou a sua cobrança, pode ficar em vigor até abril
deste ano. (Brazil Journal)

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO MUNDO

PAYROLL: foram criados nos EUA 199.000 empregos em dezembro, de acordo com o Departamento
do Trabalho, número muito inferior ao consenso do mercado de mais de 420 mil. A taxa de
desemprego, contudo, caiu para 3,9%, um declínio historicamente rápido nos últimos seis meses, quando
estava em 5,9% em junho. Embora o crescimento geral do emprego tenha sido mais lento do que os
economistas haviam projetado em dezembro, o forte crescimento dos salários provavelmente terá mais
importância para o Fed. O rendimento médio por hora aumentou 0,6% no mês passado, elevando o
crescimento anual dos salários para 4,7%.. (WSJ)

CAZAQUISTÃO E PETRÓLEO: os investidores seguem atentos à situação no Cazaquistão, com uma
série de protestos violentos no país, que produz 1,6 milhões de barris de petróleo por dia,
alimentando receios sobre a oferta da commodity, ajudando a impulsionar os preços. Tropas russas
começaram a chegar ontem ao Cazaquistão para ajudar o governo do país a conter a violência nas ruas e,
hoje, o presidente cazaque, Kassim-Jomart Tokayev, disse que ordenou a polícia e o exército que atirem sem
aviso prévio contra manifestantes nas ruas. O contrato do petróleo Brent para março fechou em queda de
0,29% na sessão, a US$ 81,75 por barril na ICE, em Londres, mas acumulou ganhos de 5,1% na semana . O
contrato do WTI para fevereiro, por sua vez, fechou em queda de 0,70% na sessão e alta de 4,9% na
semana, a US$ 78,90 por barril. (Valor)

ÔMICRON NA CHINA: a China irá testar 14 milhões de pessoas depois que a cidade portuária de
Tianjin confirmou 2 casos da variante ômicron. A medida faz parte da política tolerância zero para
covid adotada pelas autoridades chinesas para evitar novos surtos. Tianjin fica próximo de Pequim,
cidade que irá sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, os quais têm início em 4 de fevereiro. Os moradores da
cidade chinesa Xi’an estão em lockdown há mais de 2 semanas para controlar o surto de covid na região. O
confinamento foi decretado em 23 de dezembro, e o primeiro caso da doença confirmado no início de
dezembro. (Poder 360)

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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