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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção definida na primeira sessão da semana. O
mercado de ações da China se recuperou ao reabrir após um intervalo de uma semana para
o Ano Novo Lunar. O índice CSI 300, que compreende as maiores ações listadas em Xangai e
Shenzhen, subiu 1,54%, enquanto o índice Shanghai Composite mais amplo avançou 2,03%. As
ações da petrolífera chinesa PetroChina avançaram quase 8%. Os amplos ganhos ocorreram
mesmo com a divulgação do recuo do indicador privado do setor de serviços chinês. O índice de
gerentes de compras (PMI) de serviços da Caixin caiu para 51,4 em janeiro, de 53,1 em
dezembro. O indicador de tecnologia de Hong Kong recuou, puxado pelo Alibaba Group,
devido a especulações de que o SoftBank pode vender algumas de suas ações na empresa.
No Japão, os índices Nikkei e Topix recuaram 0,70% e 0,24%, respectivamente.

● As bolsas na Europa operam sem direção definida. O índice Stoxx Europe 600, que vem de sua
maior sequência de perdas semanais em quase um ano, está operando de lado, com
desempenho superior das ações de varejo e de recursos básicos.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York flutuam após os ganhos de sexta-feira (4). Com
a perspectiva do ciclo de aperto monetário mais acentuado desde a década de 1990, os
mercados estão precificando mais de cinco aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve em
2022, após um forte relatório de empregos nos EUA. O relatório de inflação dos EUA desta semana
pode levar a mais volatilidade ao mercado.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent recuam 0,55% a US$ 92,76 o barril.
● O ouro spot sobe 0,19% e é cotado a US$ 1.811,64 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,91%.
● O Bitcoin voltou para acima de US$ 42 mil, o maior patamar em mais de duas semanas.

AGENDA DO DIA

● 08:25 - Brasil: Boletim Focus
● 10:00 - Brasil: Produção e venda de veículos

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.244,94 0,49% 0,30% 0,09% 7,08%

DI Jan 2025 (bps) 11,09% 21 -26 -14 49

Dólar PTAX (R$) R$ 5,3284 0,49% -1,24% -0,54% -4,52%

NASDAQ (pts) 14.098,01 1,58% 2,38% -1,00% -9,89%

BRASIL: o Ibovespa perdeu um pouco o ritmo nos últimos minutos da sessão da sexta-feira (4),
mas manteve-se acima de 112 mil pontos, fechando a semana com leves ganhos. Os juros futuros
encerraram em alta, mais acentuada a partir dos vértices intermediários. Os sinais de robustez do mercado

1

https://www.caixinglobal.com/2022-02-07/chinas-services-growth-off-to-slow-start-in-2022-caixin-pmi-shows-101838225.html
https://www.caixinglobal.com/2022-02-07/chinas-services-growth-off-to-slow-start-in-2022-caixin-pmi-shows-101838225.html


PANORAMA DIÁRIO | 07.02.2022

de trabalho dos EUA levaram a um salto nas taxas externas, o que contaminou o mercado local. Na
agenda da próxima semana tem a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o IPCA de janeiro,
as vendas no varejo, os dados do setor de serviços e o IBC-Br. Além disso, os agentes ficam de olho
nas propostas para redução de impostos dos combustíveis, que foram apresentadas nos últimos dias,

EXTERIOR: as ações norte-americanas subiram puxadas pelo alívio com a divulgação de lucros da
Amazon. O S&P 500 ganhou 0,5% e o Nasdaq avançou 1,58%. O dólar se fortaleceu em relação aos
principais pares, mas o desempenho semanal foi negativo. Os investidores venderam os títulos do
Tesouro depois da divulgação do relatório de empregos nos EUA que aumentou as apostas de uma
política monetária mais apertada. O rendimento da nota de 10 anos subiu para 1,92% e aumentaram
as apostas para o Federal Reserve elevar as taxas de juros em 50 pontos base em março, em vez de um
movimento típico de um quarto de ponto. O Bitcoin voltou a ser negociado acima dos US$ 40 mil.

MERCADO DE TRABALHO NOS EUA: a economia americana adicionou 467 mil empregos em janeiro,
informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (4). No geral, os ganhos robustos de empregos
neste inverno sinalizam que a demanda de contratação continuou alta apesar dos surtos da delta e
da ômicron. A taxa de desemprego aumentou ligeiramente em janeiro para 4%, de 3,9% em dezembro,
com mais pessoas ingressando na força de trabalho. O desemprego historicamente baixo está ajudando a
estimular o crescimento salarial. Os salários subiram 5,7% em janeiro em relação ao ano anterior, quase o
dobro da média de cerca de 3% antes da pandemia. (WSJ)

PEC DOS COMBUSTÍVEIS: o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, neste domingo (6), a revisão
da carga tributária sobre combustíveis e minimizou perdas fiscais com propostas em tramitação no
Congresso. Contrariando a equipe econômica, Bolsonaro e a ala política do governo deram sinal verde a
uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentada pelo deputado Christino Áureo
(Progressistas-RJ) na quinta-feira (3). O texto autoriza estados e municípios a reduzirem total ou
parcialmente as alíquotas de tributos de suas competências em 2022 e 2023 sem necessidade de
compensação fiscal, como é exigido hoje pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "A PEC não é impositiva,
é autorizativa em momento de emergência", argumentou Jair Bolsonaro. A proposta, se promulgada,
representará renúncia de até R$ 54 bilhões, segundo a equipe econômica do governo. Além da PEC
protocolada na Câmara, uma outra proposta surgiu no Senado para reduzir tributos de
combustíveis. Apelidada de "PEC kamikaze" por técnicos da área econômica, o texto do senador Alexandre
Silveira (PSD-MG) pode ter impacto superior a R$ 100 bilhões. (Broadcast)

COVID-19: o Brasil registrou neste domingo (6) 420 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a
média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 767. Na sexta-feira (4), o consórcio voltou a registrar
mais de mil mortes por Covid em um só dia. Antes, a última vez com mais de mil mortos havia sido
registrada em 19 de agosto de 2021. O país também registrou 64.591 novos casos conhecidos de Covid-19
em 24 horas. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 169.301. Em comparação à média de 14 dias
atrás, houve alta de 13%, indicando tendência de estabilidade nos casos da doença. As secretarias
estaduais de saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro informaram ter detectado casos da subvariante
BA.2 da Ômicron no Brasil. A linhagem que rapidamente se tornou dominante na Dinamarca, pode ser
mais contagiosa do que a mais comum, a BA.1. Na vacinação, 77,73% da população já tomou a 1ª dose e
70,32% estão com o esquema vacinal completo. ( G1 / Ministério da Saúde / Johns Hopkins / FT)
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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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