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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta sexta-feira sem direção única, um dia após
uma sessão volátil em Wall Street e antes do feriado do ano-novo chinês que vai paralisar os
mercados na China, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, entre outros. No Japão, o Nikkei saltou
2,09% enquanto o Hang Seng caiu 1,08% em Hong Kong,

● O movimento das ações europeias é queda de mais de 1%. Após acumularem ganhos nos três
últimos pregões, os investidores digerem dados fracos de crescimento da Alemanha (-0,7%) e de
confiança do consumidor na Zona do Euro (112,7 pontos). O Stoxx Europe 600 recua 1,5%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura sem direção
definida . Além clima negativo observado nos negócios europeus, também está no radar na
divulgação da inflação (PCE) nos EUA.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent sobem 0,54% e são negociados a US$ 89,82 o
barril.

● O ouro spot recua 0,63% e é cotado a US$ 1.786,11 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,84%.
● O Bitcoin segue volátil e está no patamar dos US$ 36,5 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 - Brasil: IGP-M (Jan)
● 09:00 - Brasil: IBGE divulga taxa de desemprego (Nov)
● 10:30 - EUA: Índice de preços PCE (Dez)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.611,65 1,19% 3,37% 7,43% 7,43%

DI Jan 2025 (bps) 11,32% 27 15 72 72

Dólar PTAX (R$) R$ 5,3812 -0,94% -1,08% -3,57% -3,57%

NASDAQ (pts) 13.352,78 -1,40% -3,02% -14,65% -14,65%

BRASIL: na contramão dos seus pares de Wall Street, o Ibovespa registrou a terceira sessão
consecutiva de ganhos, fechou acima dos 112 mil pontos, maior patamar desde outubro, com
volume acima da média diária de 2022. A postura mais dura do banco central americano em sua decisão
de política monetária anunciada na quarta (26) para fazer frente à inflação nos EUA, tem desencadeado
uma busca global por ativos que vinham sendo negociados a múltiplos mais descontados, como é o caso
das ações de países emergentes e, mais especificamente, do Brasil. No mercado de juros, o resultado acima
do esperado e a composição negativa do IPCA-15 de janeiro, divulgado no dia 26, continuaram no foco dos
agentes financeiros, que revisaram suas projeções. A estrutura a termo, inclusive, voltou a perder
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inclinação, em um movimento que se assemelha ao observado na curva de rendimentos dos títulos do
Tesouro americano.

EXTERIOR: em Nova York, o dia foi de oscilação intensa. O S&P 500 recuou 0,54%, o Nasdaq caiu mais
1,40% e o Dow Jones cedeu 0,02%. O índice de small caps Russell 2000 entrou em bear market, queda
de 20% ou mais desde o último pico. Os títulos do Tesouro de 10 anos foram negociados com taxa a
1,80%. O indicador do dólar subiu, em parte depois que dados de crescimento sólido dos EUA
reforçaram as expectativas de aperto do Fed para combater a inflação.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o país cresceu a uma taxa anualizada de 6,9% no quarto
trimestre, encerrando o ano mais forte desde a década de 1980. O Produto Interno Bruto (PIB) no
quarto trimestre foi o triplo do crescimento de 2,3% do terceiro trimestre, informou o Departamento de
Comércio nesta quinta-feira (27). O ganho refletiu gastos sólidos das famílias, muitos deles ocorrendo no
início do trimestre, e as empresas pressionaram para reabastecer suas prateleiras para superar a escassez
de oferta persistente. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram para 260.000 na semana
encerrada em 22 de janeiro, uma queda de 30.000 em relação ao nível revisado da semana anterior,
informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira (27).

PEC DOS COMBUSTÍVEIS: o presidente desautorizou ministros do seu governo a avançar com a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que o governo vinha preparando para tentar reduzir o
valor dos combustíveis e da energia elétrica. Jair Bolsonaro (PL) voltou atrás após avaliar que a
proposta poderia não causar o objetivo inicialmente esperado. Na leitura do governo, o melhor a se fazer
seria criar um fundo de estabilização de preços para arcar com a flutuação do valor do barril de petróleo no
mercado internacional e que eventuais aumentos nos combustíveis não fossem repassados na bomba para
o consumidor. No entanto, chegou-se à conclusão de que o efeito da PEC seria o inverso, podendo
gerar impacto no aumento do dólar e, por efeito, pressão inflacionária em outros itens, como nos
alimentos. (Valor)

ELETROBRAS: ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) avaliam que será possível dar
continuidade ao processo que analisa a privatização da Eletrobras na primeira quinzena de
fevereiro, o que beneficia os planos do governo de vender a estatal de energia até maio. O tribunal
precisa avaliar dois aspectos da privatização: os novos contratos de usinas hidrelétricas e a capitalização. O
julgamento do primeiro dos dois processos foi suspenso no ano passado após um pedido de vista do
ministro Vital do Rêgo, mesmo com maioria dos ministros da corte já tendo sinalizado ser favoráveis ao
modelo. O prazo do pedido de vista só termina em março, mas ele admitiu internamente que trabalha para
devolver o processo antes do previsto. Com isso, o assunto pode entrar na pauta no dia 9 ou no dia 16. A
Eletrobras já convocou para o dia 22 de fevereiro Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para aprovar
as mudanças no estatuto necessárias para a privatização. (O Globo)

DESDOBRAMENTOS DA SITUAÇÃO NA UCRÂNIA: o paládio atingiu o nível mais alto em quatro meses,
com os comerciantes procurando garantir suprimentos em meio às crescentes tensões sobre a
Ucrânia. A Rússia, o maior produtor de metal, disse que não planeja invadir a Ucrânia. Esforços
diplomáticos também estão em andamento para evitar qualquer conflito potencial. A Rússia produz cerca
de 40% do paládio recém-extraído. No caso de um conflito envolvendo a Ucrânia, não há indicação de que
haverá sanções contra as exportações de metais. Os EUA e a UE vêm avaliando novas sanções aos
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maiores bancos da Rússia e estão considerando restringir a capacidade do país de converter rublos
em dólares em caso de invasão, o que pode afetar as exportações. (Bloomberg)

COVID-19: o Brasil registrou nesta quinta-feira (27) 662 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com
isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 417. O país também registrou 228.972 novos casos
conhecidos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 170.572 - a
maior marca registrada até aqui e marcando o décimo recorde seguido. Na vacinação, 76,38% da
população já tomou a 1ª dose e 69,48% 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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