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NESTA MANHÃ

● Os índices Nikkei (Japão) e Hang Seng (Hong Kong) encerraram os negócios desta segunda-feira
subindo 1,07%, seguindo o desempenho positivo de Wall Street na sexta-feira (28). Os mercados
da China e de Taiwan permanecerão fechados ao longo de toda a semana devido ao feriado
do ano-novo lunar. Na Coreia do Sul, que também comemora seu ano-novo, as bolsas
reabrirão somente na quinta-feira (03).

● Na Europa, os índices de bolsa operam majoritariamente em alta, também refletindo os
ganhos nos EUA no último pregão. O PIB preliminar da Zona do Euro aponta para um
crescimento de 0,3% no quarto trimestre, ante o terceiro tri de 2021. O resultado veio em linha
com as estimativas dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Esta semana tem
decisão de politica monetário do BCE. O Stoxx Europe 600 avança 0,73%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York negociam sem direção única. Hoje, dirigentes
do Federal Reserve participam de eventos. A semana traz mais balanços de grandes empresas
americanas e o relatório de emprego (payroll) dos EUA, a ser divulgado na sexta-feira (04).

● Os preços dos contratos do petróleo Brent sobem 1,36%, a US$ 91,25 o barril.
● O ouro spot recua 0,07% e é cotado a US$ 1.790,25 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,79%.
● O Bitcoin está no patamar dos US$ 37 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado do ano novo na China. A bolsa de Hong Kong fecha mais cedo.
● 07:00  Zona do Euro: PIB 4º trimestre (preliminar)
● 08:25 - Brasil: Boletim Focus
● 09:30 - Brasil: Balanço do Orçamento Público (Dez)
● 10:00 - Brasil: Mercado de Trabalho Novo Caged (Dez)
● 21:30 - Japão: PMI da Indústria (Jan)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.910,10 -0,62% 2,72% 6,76% 6,76%

DI Jan 2025 (bps) 11,35% 3 18 75 75

Dólar PTAX (R$) R$ 5,3954 0,26% -0,82% -3,32% -3,32%

NASDAQ (pts) 13.770,57 3,13% 0,01% -11,98% -11,98%

BRASIL: os investidores realizaram parte dos lucros acumulados no mês na sexta-feira (28). As ações ON e
PN da Petrobras foram os destaques negativos do dia, encerrando o pregão em desvalorização de
2,97% e 3,96%, respectivamente. O Lula, pré-candidato à Presidência da República pelo PT,
afirmou que o combustível negociado pela Petrobras não deve ser atrelado aos preços
internacionais. Ele ainda defendeu o fortalecimento da petrolífera, a ampliação dos investimentos
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nas refinarias e criticou o atual governo por “desmontar” a estatal. O dólar encerrou a semana
abaixo de R$ 5,40, pela primeira vez desde 1º de outubro. Os juros futuros cederam. Com a desistência da
ideia do governo de criar um fundo de estabilização para o preço dos combustíveis, o mercado reagiu
positivamente e tirou parte do prêmio de risco fiscal que havia sido embutido nos DIs. Também pesou no
movimento a divulgação do IGP-M de janeiro abaixo do consenso do mercado. Para a semana, a decisão
do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa Selic na quarta (2) é o
evento mais esperado pelos investidores. O Legislativo e o Judiciário voltam às atividades no início do
mês.

EXTERIOR: as ações subiram fortemente em Nova York, desafiando a possibilidade de o Federal
Reserve ter que agir de forma agressiva para impedir a inflação mais rápida desde a década de 1980. Após
dias de expressivos altos e baixos, o S&P 500 registrou alta de 2,43%, maior avanço desde junho de
2020, e zerou as perdas da semana. O Nasdaq, que ainda deve ter seu pior mês desde 2008, ganhou
mais de 3% à medida que a Apple disparou com resultados que superaram as estimativas de Wall Street,
marcando uma vitória contra uma crise na cadeia de suprimentos alimentada pela pandemia. O Dow Jones
subiu 1,65%. A temporada de balanços internacionais segue nesta semana e deve ser agitada, vem aí os
resultados das gigantes Alphabet, GM, Exxon Mobil, Santander, Meta, entre outras.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o PCE,
divulgado pelo Departamento do Comércio, subiu 1,0% no quarto trimestre, contra 1,3% no período
anterior e veio abaixo da expectativa de 1,2%. Apesar disso, o núcleo do índice subiu 4,9% na comparação
anual, ligeiramente acima do consenso, de 4,8%. Apesar dos temores de que o aperto do Fed reprima o
crescimento, o sentimento dos lucros permaneceu firme. Analistas aumentaram suas estimativas de
lucro para 2022 em cerca de US$ 1 para US$ 221,4 por ação este ano. Cerca de 80% das empresas que
divulgaram lucros até agora nesta temporada superaram as projeções. Embora os lucros do S&P 500
tenham crescido 22% no quarto trimestre - metade da taxa observada no período anterior - ainda é mais
que o dobro da média de 10 anos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg Intelligence.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 1,82% em
janeiro, após variar 0,87% no mês anterior, conforme divulgado pelo IBRE/FGV. Com este resultado o
índice acumula alta de 16,91% em 12 meses. O minério, embalado pela escalada do preço internacional,
fechou janeiro com alta de 18,26% e respondeu por 52% do resultado do Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA). A taxa de desemprego caiu a 11,6% no trimestre finalizado em novembro, contra
13,1% do trimestre encerrado em agosto, na Pnad Contínua. Apesar da maior ocupação, a renda média caiu
em todos os dez setores pesquisados pelo IBGE.

ELEIÇÕES 2022: em uma carta intitulada "Resistência, Travessia e Esperança", a cúpula do PT se
posiciona pela necessidade de edificar “pontes com aqueles que já estiveram do outro lado” e
afirma ser necessário “entender que o momento exige pactos sobre valores necessários para de
novo unir o Brasil” . O texto foi preparado para um seminário da liderança do PT na Câmara, que ocorrerá
em Brasília, na segunda e terça-feira, e contará com a participação virtual de Lula e da ex-presidente Dilma
Rousseff. Líder do partido na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes defendeu a chapa com Alckmin e disse
que o possível apoio à candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ao governo de
Minas pode pavimentar o caminho para que a legenda de Kassab também apoie Lula já no primeiro turno.
Até agora, porém, Kassab defende publicamente a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
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(PSD-MG), ao Planalto. Alckmin também negocia possível filiação no PSB, que articula uma federação
partidária com o PT na eleição deste ano. (Broadcast Político)

DESDOBRAMENTOS DA SITUAÇÃO NA UCRÂNIA: os senadores dos EUA estão perto de um acordo
sobre um projeto de lei de sanções à Rússia que podem acontecer antecipadamente e outras entrarão
em vigor se a Rússia invadir a Ucrânia, segundo o presidente do Comitê de Relações Exteriores, Bob
Menendez, em entrevista à CNN. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), Jens Stoltenberg, afirmou neste domingo (30) que a aliança não tem a intenção de enviar
tropas de combate à Ucrânia, em caso da invasão da Rússia. Durante entrevista à emissora britânica
BBC, ele qualificou a Ucrânia como "um aliado", mas o país não é parte da Otan. Segundo Stoltenberg, a
Otan está concentrada em apoiar a Ucrânia em sua "autodefesa" e também os membros da
organização já deixaram claro à Rússia que haverá sanções pesadas, caso Moscou invada o
território ucraniano. O secretário-geral disse que a Otan busca uma "abordagem equilibrada", deixando
claro que haverá sanções se for o caso, mas também almejando uma solução política, para evitar uma ação
militar.

COVID-19: o Brasil registrou, neste domingo (30), 280 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A média
móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 540 - a maior registrada desde 30 de setembro do ano passado
(quando também estava em 540). O país também registrou 104.012 novos casos conhecidos de Covid-19 em
24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 186.722 - a maior marca
registrada até aqui e marcando o 13º recorde seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação
foi de +148%, indicando tendência de alta nos casos da doença. Na vacinação, 76,67% da população já
tomou a 1ª dose e 69,68% 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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