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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, os principais índices das bolsas subiram. Os mercados chineses seguem fechados pelo
feriado do ano novo. O Nikkei do Japão ganhou 0,3%.

● Na Europa, os principais índices do mercado acionário operam em alta. As ações globais
estendem um rali, após autoridades do Federal Reserve expressarem cautela sobre o aumento das
taxas de juros, que será em um ritmo que não impacte a economia. A indústria da área do euro
expandiu, embora a um compasso mais lento do que o previsto. O Stoxx Europe 600 avança
1,07%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York oscilam de ganhos para perdas, em linha
com os movimentos voláteis vistos nos últimos dias. Os investidores estão avaliando os lucros
corporativos para esclarecer como as empresas estão lidando com a inflação elevada e a persistente
Covid-19.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent recuam 0,22% a US$ 89,06 o barril.
● O ouro spot avança 0,54% e é cotado a US$ 1.807 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,75%.
● O Bitcoin está em queda e é cotado acima de US$ 38 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado do ano novo na China, Hong Kong, Indonésia e  Cingapura.
● PMIs do Brasil, EUA, Alemanha, Reino Unido, México, entre outros
● 12:00 - EUA: Ofertas de Emprego JOLTs (Dez)
● 15:00 - Brasil: Balança Comercial (Jan)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.143,51 0,21% 0,21% 6,98% 6,98%

DI Jan 2025 (bps) 11,27% -8 -8 67 67

Dólar PTAX (R$) R$ 5,3574 -0,70% -0,70% -4,00% -4,00%

NASDAQ (pts) 14.239,88 3,41% 3,41% -8,98% -8,98%

BRASIL: após oscilar entre pequenas quedas e altas ao longo do dia, o Ibovespa fechou o pregão no
positivo, acumulando 6,98% de ganhos em janeiro. A realização de lucros em empresas ligadas a
commodities limitou os ganhos do índice brasileiro. As ações da Vale ON caíram 3,33%, liderando as perdas,
enquanto os papéis ON da Petrobras fecharam em queda de 1,73%. JBS ON recuou 2,69%, BRF ON caiu
2,28% e CSN Mineração teve baixa de 2,38%. Na ponta positiva, ações que vinham sofrendo com a
dinâmica no mercado da renda fixa ou por questões ligadas à pandemia de covid-19 se recuperaram.. Azul
PN subiu 7,99%, Banco Pan PN avançou 7,58%, Gol PN teve ganhos de 7,52% e CVC ON anotou alta de
5,93%.

1



PANORAMA DIÁRIO | 01.02.2022

EXTERIOR: os índices acionários americanos fecharam em fortes altas na última sessão de janeiro,
que não foram suficientes para apagar as perdas do mês. O S&P 500 encerrou o dia subindo 1,89%,
mas fechou janeiro em queda de 5,26%. O Nasdaq subiu 3,41% e mesmo assim afundou 8,98% no mês. O
Dow Jones, por sua vez, subiu 1,17% ontem e caiu 3,32% no período. Apenas as ações de energia saem
de janeiro em terreno positivo no S&P 500, acumulando ganhos de 18,97%. Todos os outros dez
setores do índice amplo de Wall Street fecharam o mês em queda, com destaque para as ações de consumo
discricionário e do setor de tecnologia que despencaram 9,70% e 6,92%, respectivamente . Os futuros dos
Fed Funds — usados para avaliar as apostas dos investidores na política monetária do Fed — já
indicam uma probabilidade de 100% de que o BC americano eleve os juros em março, e de 69,5%
de que ele eleve os juros em pelo menos 125 pontos-base até a reunião de dezembro.

INDICADORES BRASIL: o destaque do Boletim Focus continua sendo a inflação. As projeções para o
IPCA deste ano subiram de 5,15% para 5,38%. Enquanto as expectativas para 2023 saíram de 3,4%
para 3,5% nesta semana. O número do PIB para 2023 teve um recuo de 1,69% para 1,55%. Os dados do
Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também foram divulgados nesta
segunda-feira (31) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O mercado de trabalho brasileiro criou
2.730.597 postos com carteira assinada em 2021. No acumulado do ano passado, foram 20.699.802
contratações e 17.969.205 desligamentos. O setor público consolidado registrou um déficit nominal
de R$ 383,664 bilhões em 2021, após rombo de R$ 1,015 trilhão em 2020. O resultado equivale a
4,42% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado nominal representa a diferença entre receitas e
despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública. Os governos regionais tiveram
saldo positivo de R$ 61,755 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 2,264
bilhões.

NOVA PEC DOS COMBUSTÍVEIS: o governo federal vai enviar nos próximos dias ao Congresso uma
proposta para zerar o imposto federal do óleo diesel sem identificar uma alternativa de
recomposição. A afirmação foi feita hoje pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao vivo veiculada
nas suas redes sociais. (Valor / CNN)

ELEIÇÕES 2022: o senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu que o MDB apoie o ex-presidente
Lula nas eleições deste ano, já no primeiro turno. A declaração do parlamentar ocorreu após um
encontro com o líder petista, na noite desta segunda-feira (31). O governador de Alagoas e filho do senador,
Renan Filho (MDB-AL), também participou da reunião, em São Paulo. O MDB oficialmente lançou a
pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) pelo partido. A Executiva do Podemos , partido do
pré-candidato a presidente Sergio Moro, aprovou nesta segunda-feira abrir conversas para a
eventual formação de uma federação com o Cidadania, legenda que nesta terça-feira também vai
avaliar uma composição com o PSDB, do governador e pré-candidato João Doria (SP). Hoje, o
Cidadania tem como pré-candidato o senador Alessandro Vieira (SE).

COVID-19: o Brasil registrou, nesta segunda (31), 442 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A média
móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 565 - a maior registrada desde 18 de setembro do ano passado.
O país também registrou 102.616 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média
móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 188.451 - a maior marca registrada até aqui e o 14º recorde
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seguido. Na vacinação, 76,83% da população já tomou a 1ª dose e 69,78% 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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