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NESTA MANHÃ

● A bolsa no Japão fechou em queda. O índice Nikkei recuou 1,06%.
● Na Europa, as bolsas também operam no vermelho. As ações de tecnologia tiveram os piores

desempenhos no indicador de referência da Europa. O índice STOXX Europe 600 recua 0,61%. Um
rali nas empresas de energia e commodities limitou o declínio. O foco na Europa está na decisão
de taxa do Banco Central Europeu. A inflação regional está pressionando os formuladores
de políticas a agirem em meio a preocupações de que possam ser muito lentos no combate à
inflação. O índice de gerentes de compras ( PMI) da zona do euro, que engloba os setores industrial
e de serviços, caiu de 53,3 em dezembro para 52,3 em janeiro, segundo pesquisa final divulgada hoje
pela IHS Markit. O número final do PMI composto ficou ligeiramente abaixo da leitura preliminar de
janeiro e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 52,4 em ambos os
casos.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura negativa. Os
resultados recentes e previsões de líderes de tecnologia parecem que vão interromper a alta nas
ações globais. Os números fracos de Meta a Qualcomm e Spotify  sacudiram investidores que
apostavam que uma forte temporada de lucros manteria as ações atraentes e combateria algumas
de suas preocupações persistentes, incluindo o aperto do Federal Reserve e a inflação persistente.

● O petróleo caiu de uma alta de sete anos, enquanto os comerciantes esperavam para ver se a Opep
+ pode cumprir seu mais recente aumento prometido na oferta. Os preços dos contratos do
petróleo Brent caem 1,21% a US$ 88,39 o barril.

● O ouro spot cede 0,19% e é cotado a US$ 1.803,29 a onça. O dólar se fortaleceu antes das decisões
de política monetária na Europa e no Reino Unido.

● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,77%.
● O Bitcoin está em queda e é cotado a US$ 36,3 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado do ano novo na China e Hong Kong
● 06:30 - Reino Unido: PMI Composto (Jan)
● 09:00 - Reino Unido: Decisão do Comitê de Política Monetária e Relatório de Inflação do

BoE
● 09:45 - Zona do Euro: Declaração de Política Monetária do BCE
● 10:00 - Brasil: PMI Composto Markit (Jan)
● 10:30 - EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
● 12:00 - EUA: PMI ISM Não-Manufatura (Jan)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.894,36 -1,18% -0,01% -0,22% 6,75%

DI Jan 2025 (bps) 10,99% -11 -36 -23 39

Dólar PTAX (R$) R$ 5,2956 0,28% -1,85% -1,15% -5,11%

NASDAQ (pts) 14.417,55 0,50% 4,70% 1,25% -7,85%

BRASIL: o Ibovespa encerrou o pregão em queda, momentos antes da decisão de política monetária
do Banco Central. O movimento de ajuste foi disparado pelos resultados corporativos do Santander do
quarto trimestre e puxou o setor como um todo. A divisão brasileira do grupo espanhol reportou lucro
líquido gerencial de R$ 3,880 bilhões no quarto trimestre de 2021, o que representa queda de 2,0% na
comparação com igual período de 2020 e de 10,6% ante o trimestre imediatamente anterior. O resultado
veio abaixo das projeções dos analistas consultados pelo Valor, que apontavam um ganho de R$ 4,3 bi. Vale
ressaltar que, mesmo com as perdas diárias, as ações dos maiores bancos do país ainda registram alta
expressiva em 2022. No acumulado do ano, Itaú PN sobe 19,92%, Bradesco PN avança 17,04%, as units do
Santander ganham 6,10% e os papéis do Banco do Brasil ON saltam 11,16%.

EXTERIOR: as bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, em sessão otimista com a publicação de
balanços, com destaque para a Alphabet. O avanço vem apesar da publicação do dado de emprego ADP,
que registrou uma queda de vagas no setor privado do país em janeiro, em grande medida atribuída ao
avanço da variante ômicron do coronavírus. O índice Dow Jones subiu 0,63%, o S&P 500 teve alta de
0,94% e o Nasdaq avançou 0,50%.

COPOM: o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu elevar, na reunião
de ontem, a Selic em 1,5 p.p., para 10,75% a.a., conforme sua sinalização de dezembro e em linha com as
apostas majoritárias do mercado. Nesse sentido, a autoridade monetária optou em não se comprometer
com nova elevação de igual magnitude no próximo encontro, a despeito de salientar que a política
contracionista é adequada para o momento. O Copom destacou que “antevê como mais adequada a
redução do ritmo de ajuste na taxa básica”. ( Órama)

PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a produção industrial cresceu 2,9% na passagem de novembro para
dezembro de 2021, e, com este resultado, o setor acumulou alta de 3,9% no ano passado, interrompendo
dois anos seguidos de queda: -1,1% em 2019 e -4,5% em 2020. A Pesquisa Industrial Mensal, de dezembro
de 2021, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, mostra que, mesmo com essas taxas positivas, o setor está
0,9% abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e 17,7% abaixo do nível recorde alcançado em
2011. O gerente da pesquisa, André Macedo, enfatizou, ainda, que para o resultado de dezembro, na
comparação com novembro, a maior influência veio do desempenho de veículos automotores,
reboques e carrocerias, com alta de 12,2%. Os produtos alimentícios também tiveram forte
influência, com alta de 2,9%, puxados principalmente pela produção do açúcar e a volta da exportação da
carne bovina para a China. (Agência Brasil)
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PRIVATIZAÇÃO ELETROBRAS: um erro metodológico identificado nos estudos técnicos referentes à
privatização da Eletrobras revelou uma subavaliação "gigantesca" no valor da outorga que deverá ser
paga ao governo pelos novos donos da empresa. O montante exato só será conhecido quando o
ministro Vital do Rêgo devolver o processo ao plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), o que deve
ocorrer entre o fim deste mês e o começo de março. Segundo o Valor apurou, o gabinete de Vital do Rêgo
identificou uma falha metodológica relacionada à potência das usinas hidrelétricas da Eletrobras, o
que revelou subavaliação "expressiva" no valor final da outorga. O suposto erro elevaria em bilhões de reais
o montante a ser pago pelos novos controladores. Vital esclareceu que o valor da outorga vai interferir no
preço da conta de luz. "Vai ser cobrado a mim e ao mais pobre dos brasileiros, pois tem impacto diretamente
sobre a questão tarifária", argumentou o ministro. (Valor)

EMPREGOS NOS EUA: as empresas dos EUA fecharam 301.000 vagas no mês passado, de acordo
com dados do ADP Research Institute. A mediana da pesquisa da Bloomberg com economistas
apontava para um aumento de 180.000.

COVID-19: o Brasil registrou nesta quarta-feira (02) 946 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 653. Nenhum estado apresenta tendência de
queda nas mortes; todos estão em alta ou estabilidade. É a primeira vez em que isso ocorre desde 12 de
janeiro de 2021, há mais de um ano. Alguns estados voltaram a reportar problemas com o sistema do
Ministério da Saúde que centraliza os dados dos municípios. Na vacinação, 77,17% da população já
tomou a 1ª dose e 70,02% 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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