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NESTA MANHÃ.

● As bolsas asiáticas apresentaram movimentos mistos. O Nikkei do Japão subiu 0,13%, enquanto
em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,02%. Na China continental, o índice Shanghai Composite
subiu 0,67%.

● Na Europa, o mercado acionário opera com ganhos. O índice Stoxx Europe 600 avança
0,41%, alta pelo segundo dia, com o setor de recursos básicos saltando mais de 3%, o minério de
ferro passando de US$ 150 a tonelada e o alumínio indo para uma alta de quatro meses. As
mineradoras Rio Tinto, Glencore e Anglo American estavam entre os maiores ganhadores. A BP Plc
avançou após reportar fortes ganhos e anunciar uma recompra de ações.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York indicam um dia positivo, enquanto os
investidores aguardam outro lote de divulgação de resultados corporativos e dados sobre o déficit
comercial. Os operadores também monitoram os eventos diplomáticos envolvendo os líderes
da França, Rússia, EUA, e Alemanha, tentando avaliar o nível de tensão sobre a Ucrânia.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent recuam 1% a US$ 91,76 o barril.
● O ouro spot cede 0,07% e é cotado a US$ 1.819 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,93%. Os investidores continuaram a

descartar os títulos na expectativa de que o Federal Reserve esteja prestes a embarcar em um curso
de aumentos das taxas de juros.

● O Bitcoin é transacionado a US$ 43,7 mil.

AGENDA DO DIA

● 08:00 - Brasil: Ata do Copom
● 10:30 - EUA: Balança Comercial (dez)
● 14:00 - EUA: Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.996,40 -0,22% -0,22% -0,13% 6,84%

DI Jan 2025 (bps) 10,97% -12 -12 -25 37

Dólar PTAX (R$) R$ 5,2913 -0,70% -0,70% -1,23% -5,18%

NASDAQ (pts) 14.015,67 -0,58% -0,58% -1,57% -10,41%

BRASIL: as ações da Petrobras caíram 1,47%. O desempenho da estatal representou a maior
pressão negativa sobre o Ibovespa, que recuou nesta segunda (4). Ainda no setor de commodities, a
mineradora Vale subiu 2,44%. A companhia vem se beneficiando da valorização do minério de ferro devido
à expectativa de aumento da demanda na China. A pressão da alta dos combustíveis sobre a inflação está
no radar do mercado não apenas porque a alta nos preços resultaria em juros ainda mais elevados, mas
também devido ao seu potencial de estimular medidas políticas que possam afetar a arrecadação federal. O
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dólar caiu. Os juros altos atraem os investidores estrangeiros. No Boletim Focus, a mediana do IPCA
para 2022 avançou de 5,38% para 5,44%.

EXTERIOR: o Dow Jones ficou no zero a zero, o S&P 500 caiu 0,37% e o Nasdaq recuou 0,58%, puxado
pelas quedas na Meta, Microsoft e Alphabet Inc. A Peloton disparou após relatos de que está
explorando opções de aquisição. A curva do Tesouro se inclinou, embora os movimentos tenham sido
moderados e o dólar tenha se mantido estável. O relatório de inflação dos EUA desta semana pode
levar a mais volatilidade no mercado.

INDICADORES ECONÔMICOS BRASIL: a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) anunciou que, em janeiro deste ano, foram vendidos 126,5 mil veículos, o que representa
uma queda de 38,9% em comparação a dezembro do ano passado. Na comparação com janeiro do
ano passado, a retração foi de 26,1,5%. Janeiro é tradicionalmente um mês de poucas vendas no mercado de
automóveis, no entanto, as chuvas de verão e a variante ômicron também contribuíram com a queda nas
vendas no primeiro mês do ano. Houve retração de 31,1% na produção de veículos com relação a dezembro.
Para o ano, o presidente da entidade disse que a alta da taxa de juros pode desestimular as vendas. O nível
de emprego na indústria teve alta de 0,3% em janeiro na comparação com o último mês de 2021.
Na comparação com janeiro do ano passado, a queda foi de 2%. As fabricantes de veículos
empregavam em janeiro do ano passado 103.384 pessoas, enquanto agora tem um quadro total de 101.335
funcionários. (Agência Brasil)

PEC DOS COMBUSTÍVEIS: a equipe econômica teme que a discussão sobre a Proposta de Emenda à
Constituição, formulada pelo Palácio do Planalto para cortar impostos de combustíveis sem
compensação orçamentária pressione ainda mais o patamar do câmbio. O time de Paulo Guedes
(Economia) afirma que o nível do dólar, diretamente ligado aos preços observados nos postos, pode escalar
em meio às discussões e contribuir para eliminar o efeito do corte tributário pretendido. Além das
incertezas fiscais, podem afetar o câmbio fatores como a instabilidade institucional, a elevação dos juros em
grandes economias, as condições da atividade no Brasil, o noticiário eleitoral e a tensão geopolítica
internacional. (Folha)

ELEIÇÕES 2022: segundo relatos feitos ao Broadcast por integrantes do grupo que prepara o
programa econômico do PT, se eleito, os gastos públicos aumentarão no próximo ano. No entanto,
ressaltam os economistas, haverá um horizonte para voltar ao equilíbrio fiscal, com claro objetivo de reduzir
a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB). Os ex-ministros Aloizio Mercadante, Nelson
Barbosa e Guido Mantega integram o time que, junto com Ricardo Carneiro e Guilherme Melo, economistas
da Unicamp, além de outros formuladores, estão trabalhando na agenda. As discussões no grupo de
economistas também envolvem as reformas. A avaliação é a de que, com a economia voltando a crescer
a base de estímulos fiscais, será mais fácil avançar com as reformas.

COVID-19: o Brasil registrou nesta segunda-feira (7) 431 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 765. Em comparação à média de 14 dias
atrás, a variação foi de 131%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. O país
também registrou 68.540 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas . A média móvel de casos
nos últimos 7 dias foi a 164.433. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 3%, indicando
tendência de estabilidade nos casos da doença. Na vacinação, 77,87% da população já tomou a 1ª dose
e 70,39% 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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