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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, os principais índices encerraram os negócios desta quarta-feira em alta, mais uma
vez seguindo o bom desempenho de Wall Street. Os mercados na China, Hong Kong, Taiwan e
Coreia do Sul, seguem fechados pelo feriado do ano novo. O Nikkei do Japão ganhou 1,68%.

● Na Europa, as bolsas também operam em alta. O CPI da Zona do Euro atingiu a máxima
histórica de 5,1% em janeiro, acelerando levemente em relação à alta de 5% observada em
dezembro. Os analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam arrefecimento da taxa a
4,3%.O CPI recorde amplia pressões para que o Banco Central Europeu (BCE) sinalize alguma
mudança na sua política monetária na reunião de amanhã (03). A meta de inflação da região é
de 2%. O Stoxx Europe 600 avança 0,68%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura positiva. A ação
da Alphabet (controladora do Google) opera em forte alta nos negócios do pré-mercado,
continuando o rali de mais de 9% visto no after hours e dando sustentação aos índices futuros das
bolsas americanas, em especial o Nasdaq.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 0,08% a US$ 89,23 o barril.
● O ouro spot avança 0,10% e é cotado a US$ 1.802,97 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,79%.
● O Bitcoin está em queda e é cotado acima de US$ 38 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado do ano novo na China, Hong Kong e  Cingapura.
● 07:00 - Reunião da Opep e seus aliados
● 07:00 - Zona do Euro: CPI (Jan)
● 05:00 - Brasil: IPC-Fipe (Jan)
● 09:00 - Brasil: Produção Industrial (Dez)
● 10:15 - EUA:  Variação de Empregos Privados ADP (Jan)
● 12:30 - EUA:  Estoques de Petróleo Bruto (Jan)
● 18:00 - Brasil: Decisão do Copom

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.228,31 0,97% 1,18% 0,97% 8,02%

DI Jan 2025 (bps) 11,10% -17 -25 -12 50

Dólar PTAX (R$) R$ 5,2810 -1,43% -2,12% -1,43% -5,37%

NASDAQ (pts) 14.346,00 0,75% 4,18% 0,75% -8,30%
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BRASIL: bolsa e dólar voltaram a refletir o momento favorável ao mercado brasileiro nesta terça (1),
enquanto investidores buscam lucros em um ambiente de negócios com juros mais altos no Brasil e nos Estados
Unidos. Depois de ter alcançado na véspera a maior alta mensal em mais de um ano, o Ibovespa avançou e
fechou acima dos 113 mil pontos. Entre os destaques da Bolsa desta terça, as ações da Petrobras subiram
2% em meio à estabilização dos preços do petróleo em um patamar elevado. A Vale subiu 5,5%. As
siderúrgicas também subiram. A taxa de câmbio alcançou o menor patamar em quatro meses.

EXTERIOR: os três principais índices das bolsas de Nova York terminaram o dia positivos, afastando a
instabilidade que definiu em grande parte a sessão . A recente série de altas no mercado de ações dos EUA
ocorre após um início de ano turbulento. Dos 11 setores do S&P 500, as ações de energia registraram o maior
ganho na terça-feira. A alta do petróleo segue como um dos principais itens de pressão sobre a inflação global.
Os grupos industriais, financeiros e de materiais também avançaram. As gigantes de tecnologia, em
contrapartida, foram negociadas mistas. A Microsoft recuou 0,7%, para US$ 308,76. A Netflix saltou
7%, para US$ 457,13. As empresas de tecnologia sofreram durante a correção de janeiro, já que o aumento das
taxas de juros ameaçava pesar sobre seus preços elevados, já que dependem de expectativas de crescimento no
futuro. Os dados mais recentes dos EUA sobre manufatura e vagas de emprego mostraram uma
economia resiliente que o Fed está tentando esfriar.

RESULTADO DA ALPHABET: a empresa anunciou lucros que superaram as estimativas dos analistas e
declarou um desdobramento de ações de 20 por 1 na forma de um dividendo de ações especial único. A
Alphabet divulgou um aumento de 36% nos lucros, chegando a US$ 20,64 bilhões no último trimestre de 2021,
com receitas de US$ 75,32 bilhões, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. (Broadcast / WSJ)

INDICADORES BRASIL: o Brasil registrou déficit comercial de US$ 176 milhões em janeiro, informou o
Ministério da Economia nesta terça-feira (01) . O dado veio em linha com expectativa do mercado, que
apontava saldo negativo de US$ 167 milhões na balança comercial do primeiro mês do ano, segundo pesquisa da
Reuters. No ano passado, o país registrou superávit comercial de US$ 61,223 bilhões, maior valor da série
histórica. Para 2022, o governo estima novo recorde, de US$ 79,4 bilhões. (Folha)

REDUÇÃO DE IMPOSTOS: o governo discute a possibilidade de fazer um corte linear (de 10% a 50%) em
alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) como forma de pressionar governadores a aceitarem
uma mudança na cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis. A
redução no IPI pode ter um impacto de aproximadamente R$ 40 bilhões, dos quais R$ 20 bilhões nos
cofres federais e R$ 20 bilhões na arrecadação de estados e municípios , uma vez que a receita com o
imposto é repartida entre os entes. Por ser um imposto regulatório, o IPI pode ter suas alíquotas alteradas por
meio de decreto presidencial, sem necessidade de aval do Congresso Nacional —onde governadores exercem
poder de pressão. (Folha)

COVID-19: o Brasil registrou nesta terça-feira (01) 767 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com
isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 604. O índice voltou a apontar mais de 600 mortes
diárias após quase 5 meses. O país também registrou 171.028 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas e
a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 184.437, abaixo da marca da véspera, interrompendo uma
sequência de 14 recordes seguidos nesse índice. Na vacinação, 76,65% 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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