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NESTA MANHÃ

● As principais bolsas asiáticas fecharam no positivo nesta quinta-feira (10), na esteira dos
sólidos ganhos pelo segundo dia consecutivo em Wall Street. O índice japonês Topix avançou 0,53%
em Tóquio e o Hang Seng subiu 0,38% em Hong Kong.

● Na Europa, o mercado acionário opera com leves ganhos. Os setores de consumo discricionário
e de serviços de comunicação são os destaques de alta, enquanto o setor de consumo básico perdeu
terreno. O índice Euro Stoxx 50 sobe 0,14%, enquanto o índice mais amplo, o Stoxx Europe
600, recua 0,13%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York sinalizam uma abertura sem direção
definida, em dia de divulgação de dados da inflação e de atualização sobre os números de
americanos solicitando benefícios de desemprego, que podem moldar as opiniões sobre quão
agressivamente o Federal Reserve irá apertar a política monetária.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 0,08% a US$ 91,62 o barril.
● O ouro spot registra leve queda de 0,01% e é cotado a US$ 1.833 a onça.
● Os treasuries de 10 anos estão sendo negociados a 1,94%.
● O Bitcoin está em alta, cotado a US$ 44,6 mil.

AGENDA DO DIA

● 09:00 - Brasil: Crescimento do Setor de Serviços (dez)
● 10:30 - EUA: Índice de Preços ao Consumidor CPI (jan)
● 10:30 - EUA: Pedidos iniciais de Seguro-Desemprego

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.461,39 0,20% 0,19% 0,28% 7,29%

DI Jan 2025 (bps) 11,19% 7 10 -3 59

Dólar PTAX (R$) R$ 5,2735 0,07% -1,03% -1,57% -5,50%

NASDAQ (pts) 14.490,37 2,08% 2,78% 1,76% -7,38%

BRASIL: o Ibovespa emendou o segundo ganho nesta quarta-feira ao fechar em leve alta de 0,20%,
com giro financeiro expressivo de R$ 36,5 bilhões. Na B3, a sessão foi negativa para os grandes
bancos, sobretudo o Bradesco (ON -8,80%, PN -8,58%), após o balanço trimestral da instituição,
divulgado na noite de terça (8). Do lado positivo, destaque para Natura (+7,83%), Azul (+6,44%) e Minerva
(+5,84%). Números divulgados hoje pelo BC sobre o fluxo cambial neste começo de 2022
sinalizaram que parte importante do forte e inesperado volume de investidores estrangeiros na
Bolsa é de recurso novo, segundo o Broadcast. Em janeiro, a B3 divulgou entrada de R$ 32 bilhões em
recursos de investidores estrangeiros. Em fevereiro, até o dia 7, entraram mais R$ 6,4 bilhões. O BC apontou
que pelo canal financeiro, que inclui a real entrada de investidores externos para, por exemplo, aplicações no
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mercado (ações e renda fixa), entraram US$ 5,6 bilhões, em valores líquidos. No ano, até o último dia 4, o
fluxo está positivo em US$ 9,465 bilhões.

EXTERIOR: os mercados acionários de Nova York registraram ganhos. O Nasdaq se destacou, com
alta de 2,08%. Meta avançou 5,37%, Apple subiu 0,83% e Microsoft, 2,18%. Alphabet ganhou 1,57% e
Twitter subiu 5,14%, mas a Amazon, na contramão da maioria, ajustou ganhos recentes e recuou 0,14%. O
índice Dow Jones subiu 0,86% e o S&P 500 avançou 1,45%. Os retornos dos Treasuries ficaram
mistos. Os investidores acompanharam comentários de dirigentes do Federal Reserve e
continuaram ajustando posições. A presidente da distrital de Cleveland, Loretta Mester, disse que
ainda vê riscos de alta nos preços, além de reiterar apoio a uma elevação de juro em março, dizendo
que o aperto monetário pode ser acelerado. Raphael Bostic de Atlanta, por sua vez, disse prever três
ou quatro elevações de juros no país neste ano, a depender dos indicadores. A diretora Michelle
Bowman, por sua vez, não tratou de política monetária, mas comentou que busca manter a "mente
aberta" sobre a eventual adoção de uma moeda digital pelo Fed.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a inflação desacelerou para 0,54% em janeiro, após
registrar alta de 0,73% em dezembro. Em janeiro de 2021, a variação mensal foi de 0,25%. Os dados são
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE. O resultado foi
influenciado, principalmente, por alimentação e bebidas (1,11%). A desaceleração no índice do mês
foi puxada pelos transportes, grupo com maior peso do IPCA, que recuou 0,11%, após subir 0,58% em
dezembro. Esse foi o único dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados a ter queda em janeiro. As
vendas do comércio varejista registraram variação negativa de 0,1% em dezembro, mas fecharam o
ano de 2021 acumulando crescimento de 1,4% em relação a 2020. Assim, 2021 foi o quinto ano
consecutivo de resultados positivos para o volume de vendas no varejo e o resultado foi bem
próximo dos dois anos anteriores, que registraram alta de 1,2% (2020) e de 1,8% (2019) . O último
ano a acumular perdas em relação ao ano anterior foi 2016 (-6,2%). Os dados são da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. O comércio vinha registrando crescimento na primeira parte de 2021
(6,7%), mas teve uma sequência de quedas no segundo semestre, que acabou sendo encerrado com recuo
de 3,0%.

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA: o Senado aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) para obrigar o governo federal a destinar pelo menos 70% dos recursos obtidos com
outorgas de obras e serviços de infraestrutura em investimentos no próprio setor. A estimativa é
que, na prática, o impacto seja de R$ 7 bilhões por ano. Neste ano, por exemplo, a previsão de
investimentos em infraestrutura no Orçamento é de R$ 6,9 bilhões. Ou seja, os recursos não poderiam cair
nos próximos anos. A PEC engloba outorgas no transporte aéreo, aquaviário e terrestre sob
responsabilidade da União. Os investimentos públicos caíram ao menor nível histórico em 2022,
um total de R$ 42,3 bilhões, de acordo com o Orçamento aprovado no Congresso e sancionado com
cortes pelo presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a verba para as rodovias federais neste ano é a
menor em 10 anos. A PEC dependerá de votação na Câmara para entrar em vigor. (Broadcast / Poder 360)

FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS: o Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu nesta quarta-feira (9)
consentir a constituição das federações partidárias e aumentar o limite de inscrição das legendas
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 31 de maio. A Corte reconheceu, por 10 votos a 1, a legalidade
do dispositivo. Somente o ministro Kassio Nunes Marques divergiu neste quesito. Em relação ao novo prazo
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proposto, o placar ficou em 6 votos a 4, já que Nunes Marques sequer avalia ser constitucional a federação.
O resultado do julgamento, aguardado por dirigentes partidários, aumenta as chances de as siglas
destravarem negociações do tabuleiro eleitoral. A criação das federações, na prática, deve dar
sobrevida a legendas pequenas e dribla a proibição de coligações em disputas proporcionais.
Atualmente, há diversas discussões de possibilidade de formação de federações pelos partidos, entre elas, o
PT com o PC do B, PSB e PV e o PSDB com o MDB e o Cidadania.(Broadcast / Folha / G1)

COVID-19: o Brasil registrou 1.295 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel
de mortes nos últimos 7 dias é de 873. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 109%,
indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. O país também registrou 184.734 novos
casos conhecidos de Covid-19. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 163.781. Em
comparação à média de 14 dias atrás, houve queda de 4%, indicando tendência de estabilidade nos
casos da doença. Na vacinação, 78,04% já tomou a 1ª dose, 70,6% está 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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