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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, os principais índices do mercado acionário fecharam em queda. Na China e Japão
atingiram seus níveis de fechamento mais baixos em mais de um ano. Na China, o índice CSI 300
caiu 2%. Em Tóquio, o Nikkei 225 afundou 3,1%. Os investidores ao redor do mundo estão
preocupados com o ritmo que o Federal Reserve vai dar ao ciclo de alta de juros e apertar a política
monetária.

● O movimento das ações europeias é misto. As ações de varejo e viagens derrubaram os índices
de referência, enquanto as ações de bancos subiram depois que o Deutsche Bank AG elevou suas
perspectivas. O Stoxx Europe 600 está no zero a zero.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura sem direção
definida. A Tesla caiu nas negociações de pré-mercado após alertar sobre problemas na cadeia de
suprimentos, enquanto a Intel Corp. caiu em uma previsão decepcionante. Os mercados estão
operando sob uma série de preocupações com a inflação e as taxas de juros, como a variante
ômicron afetará o curso da pandemia de Covid-19 e as tensões geopolíticas sobre a Ucrânia.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent sobem 0,23% e são negociados a US$ 90,17 o
barril.

● O ouro spot recua 0,38% e é cotado a US$ 1.812,68 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,83%.
● O Bitcoin segue volátil e perdeu novamente patamar dos US$ 37 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00 - Brasil: Reunião do CMN
● 10:30 - EUA: Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Dez)
● 10:30 - EUA:  PIB (Q4) - resultado preliminar
● 10:30 - EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.289,18 0,98% 2,15% 6,17% 6,17%

DI Jan 2025 (bps) 11,04% 1 -13 44 44

Dólar PTAX (R$) R$ 5,4324 -1,18% -0,14% -2,65% -2,65%

NASDAQ (pts) 13.542,12 0,02% -1,65% -13,44% -13,44%

BRASIL: em mais um pregão com muita volatilidade, o Brasil se descolou dos mercados americanos e fechou
acima de 111 mil pontos. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a subir 2,26%, mas teve desempenho
limitado pelo tom mais hawkish do presidente do Fed na coletiva de imprensa pós-FOMC. Na ponta
positiva do índice, destaque para Grupo Soma (+9,76%), Petz (+7,33%) e Méliuz (+6,91%). No lado oposto,
Braskem (-4,17%), Americanas ON (-3,51%) e JBS (-3,13%). O volume financeiro negociado dentro do
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Ibovespa foi de R$ 29,35 bilhões, bem acima da média intradiária anual de 2022, de cerca de R$ 21,8 bilhões.
Nem mesmo os dados de inflação acima do esperado pelos investidores afastaram a demanda pelas ações
locais. O IPCA-15 referente a janeiro, registrou alta de 0,58% enquanto a mediana captada pelo
Valor Data, era de 0,45%, com base em 35 projeções.

EXTERIOR: os três principais índices de Wall Street terminaram a sessão desta quarta-feira (26)
sem direção única, em um dia bastante volátil, com a decisão do FOMC no centro das atenções. As
altas durante o dia foram revertidas para terreno negativo, ou próximo disso, após a fala do Presidente do
Fed, Jerome Powell. O Nasdaq ficou praticamente no zero a zero, enquanto o Dow Jones e o S&P 500
registraram quedas de 0,38% e 0,15% respectivamente. O comitê de política monetária do Fed sinalizou
que a alta dos juros deve vir no próximo encontro, em março, e indicou que pretende começar a
reduzir o balanço de ativos após o início do ciclo . Em comunicado, informou que a redução ocorrerá ao
longo do tempo, "de forma previsível", principalmente ajustando os valores reinvestidos de pagamentos
recebidos de ativos mantidos na Conta de Mercado Aberto do Sistema. O que movimentou o mercado,
contudo, foi que na entrevista coletiva após a reunião, a princípio Powell apontou não ser possível destacar
agora o ritmo de alta dos juros, observando que o Fed, mais uma vez, será guiado pelos dados. Powell
disse que a força da economia e do emprego deve permitir que o Fed seja ágil, um nível de
confiança que os investidores interpretaram como abrindo as portas para uma política cada vez
mais restritiva. A taxa dos títulos do Tesouro americano de 10 anos subiram para 1,85%.

ICMS DOS COMBUSTÍVEIS: os governadores vão prorrogar por mais 60 dias o congelamento do ICMS
sobre os combustíveis. A decisão foi publicada em nota pública ontem (26). O ICMS havia sido congelado
por 90 dias em uma tentativa de os governadores mostrarem que o preço do imposto estadual não
influencia no valor final dos combustíveis. O prazo terminaria na segunda-feira (31), será estendido até 31 de
março de 2022. (Poder 360)

DÍVIDA PÚBLICA: o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, ao apresentar os dados da dívida nesta
quarta-feira (26), disse que o governo começa 2022 com uma necessidade de financiamento menor que a
do início de 2021 e uma posição de caixa “muito confortável”. O Tesouro terminou 2021 com um colchão
de liquidez de R$ 1,186 trilhão. Para Valle, “mesmo sendo um ano eleitoral, a gente considera que está
entrando em uma posição muito confortável para poder ter a possibilidade de administração da dívida
pública em momentos de maior volatilidade”. O subsecretário da Dívida Pública, Otávio Ladeira, disse ainda
que a perspectiva de aumento da taxa básica de juros afeta o custo da dívida pública, mas não deve
mudar a estratégia de financiamento do Tesouro Nacional. Segundo ele, a alta dos juros –no Brasil e no
mundo– só deve afetar essa estratégia se causar uma volatilidade adicional no mercado. “O PAF tem limites
superiores e inferiores para acomodar esses riscos. […] Não vemos os limites do PAF em risco em função de
cenários alternativos”, afirmou Ladeira.

REAJUSTE AOS PROFESSORES: o presidente Jair Bolsonaro determinou ao ministro da Educação,
Milton Ribeiro, que conceda o reajuste máximo de 33,23% para o piso salarial de professores. O
custo para Estados e municípios com esse aumento será na casa de R$ 30 bilhões neste ano, de acordo com
cálculos divulgados em nota pela Confederação Nacional de Municípios. Para o governo federal, segundo
apurou o Poder360, o valor seria de R$ 3,8 bilhões em 2022. A lei atual vincula o reajuste dos ganhos
mínimos dos professores à variação do valor por aluno anual do Fundeb. Com base nesse critério, vigente
desde 2008, o reajuste para 2022 fica em 33,2%. passando dos atuais R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34.
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Contudo, integrantes do governo passaram a estudar a edição de uma medida provisória para
alterar as regras. ( Poder 360 / Folha)

SITUAÇÃO NA UCRÂNIA: as propostas dos EUA, entregues ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia
na quarta-feira (26), podem levar a discussões sobre maneiras de evitar confrontos no Mar Negro. Segundo
autoridades americanas, as propostas não atendem às principais demandas da Rússia, principalmente que a
Organização do Tratado do Atlântico Norte negue a entrada da Ucrânia na aliança e corte os laços
militares com o país e outras partes da antiga União Soviética. Contudo, essa iniciativa americana
pode aliviar as tensões ao propor que possam ocorrer inspeções de locais de defesa de mísseis balísticos
dos EUA na Polônia e na Romênia. As defesas antimísseis destinam-se a combater mísseis iranianos que
possam ameaçar a Europa. (WSJ)

COVID-19: nos EUA, a média de sete dias de mortes por Covid-19 atingiu 2.258 por dia, um aumento
de cerca de 1.000 em relação à dois meses atrás, mostram dados da Universidade Johns Hopkins. Esse é
o maior desde fevereiro de 2021, quando o país estava emergindo da pior onda do inverno passado. Nos
EUA, 64% da população está completamente vacinada. Na Europa Ocidental, onde as taxas de
vacinação são geralmente mais altas que nos EUA, um aumento recorde de casos não gerou o
aumento proporcional de hospitalizações e mortes. No Brasil foram registrados 219.878 novos casos e
606 mortes em decorrência da Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7
dias foi a 161.870 e a de óbitos chegou a 369. Na vacinação, 76,2% da população já tomou a 1ª dose
e 69,29% estão com o esquema vacinal completo. (G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)

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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