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NESTA MANHÃ

● Os índices das principais bolsas asiáticas fecharam no vermelho. Na China, o Shanghai
Composto recuou 0,73%. Na volta de um feriado no Japão, o Nikkei teve queda de 0,90% em Tóquio,
enquanto o Hang Seng cedeu de 0,03% em Hong Kong. Os investidores se mostraram cautelosos
aguardando comentários do presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, sobre possíveis
aumentos de juros e atentos à disseminação da variante ômicron do coronavírus na China. A cidade
de Tianjin foi colocada sob bloqueio parcial, após enfrentar um pequeno surto de casos de
covid-19. A Pfizer está desenvolvendo uma vacina híbrida que protege contra a variante ômicron.
Um novo estudo mostrou que altos níveis de células imunes protetoras que combatem alguns
resfriados comuns também tornam as pessoas menos propensas a contrair o coronavírus.

● Na Europa, as bolsas operam em alta, se recuperando de perdas recentes, em meio a
preocupações com a perspectiva de aperto da política monetária dos EUA. O Euro Stoxx avança
1,09%, puxado pelas ações do setor de tecnologia. A presidente do Banco Central Europeu (BCE),
Christine Lagarde, participa da cerimônia de posse de Joachim Nagel como presidente do
Bundesbank, o BC alemão . Ao contrário do Fed, o BCE está relutante em reverter sua política de
estímulos, embora a inflação da zona do euro tenha atingido nível recorde em dezembro.

● Os índices futuros das bolsas de Nova York viraram para cima nesta manhã, revertendo o
tom negativo da madrugada e sugerindo que os mercados à vista poderão ensaiar
recuperação depois de acumularem perdas em pregões recentes, em meio à perspectiva de aperto
da política monetária nos EUA. Hoje, o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, participa
de audiência no Senado americano, num momento de crescentes expectativas de que o primeiro
aumento de juros do Fed virá em março.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 1,32% e são negociados a US$ 81,94 o
barril.

● O ouro spot sobe levemente 0,18% e é cotado a US$ 1.804,96 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos está em 1,76%.
● O Bitcoin opera abaixo de US$ 42 mil, seu pior começo de ano na história das moedas digitais.

AGENDA DO DIA

● 07:20 - Zona do Euro: Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE
● 09:00 - Brasil: IPCA (dez)
● 11:00 - EUA: Discursos de membros do FOMC e do Jerome Powell, presidente do FED
● 14:00 - EUA: Perspectiva Energética de Curto Prazo da EIA
● 22:30 - China: Inflação ao consumidor e ao produtor(dez)
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 101.945,20 -0,75% -0,75% -2,74% -2,74%

DI Jan 2025 (bps) 11,51% 7 12,5 90,5 90,5

Dólar PTAX (R$) R$ 5,6736 -0,03% -0,03% 1,67% 1,67%

NASDAQ (pts) 14.942,83 0,05% 0,05% -4,49% -4,49%

BRASIL: o Ibovespa iniciou a semana no vermelho, em linha com um mercado global mais cauteloso
em relação à normalização da política monetária nos EUA. Por aqui, no Relatório Focus do BC, os
economistas projetam um PIB em 2022 crescendo 0,28%, um recuo em relação à semana anterior e
também uma Selic subindo de 11,5% para 11,75% ao final deste ano. Nesse cenário de mais juros nos EUA
e também no Brasil, os papéis ligados à tecnologia e ao varejo eletrônico são os mais afetados. As units do
Banco Inter (BIDI11) caíram 8,57%, Magazine Luiza ON (MGLU3) recuou 7,72% e Méliuz ON (CASH3) fechou
em baixa de 5,75%.

EXTERIOR: o pregão de segunda-feira (10) foi marcado pelo relatório do Goldman Sachs que aumentou
de três para quatro a projeção para os aumentos na taxa de juro do Fed em 2022. Com a perspectiva
de uma política monetária mais restritiva, os três principais índices acionários de Wall Street sofreram fortes
quedas na manhã e o Nasdaq foi o único que conseguiu se recuperar levemente nos minutos finais de
negociação. O Dow Jones recuou 0,45%, o S&P 500 perdeu 0,14%, enquanto o índice de tecnologia subiu
0,05%. O destaque ficou com as ações da farmacêutica Moderna, cujo avanço no dia foi de
9,28%.após entrevista do CEO da empresa Stephane Bancel que anunciou a assinatura de acordos de
compra de vacinas no valor de US$ 18,5 bilhões para este ano.

ELEIÇÕES 2022: no campo político, as disputas eleitorais sobre temas econômicos vêm ganhando forma em
uma série de entrevistas promovidas pela da Folha sobre os cinco anos do teto de gastos com os assessores
de economia dos principais postulantes ao Palácio do Planalto em 2022 . O ex-ministro da Fazenda Nelson
Barbosa foi o escolhido de Lula e defendeu trocar teto dos gastos por nova âncora aceita pelo
mercado e também nas ruas. Uma ideia ainda em discussão no PT é que o governo teria uma meta de
gasto anunciada no início de cada mandato, com meta tanto para a despesa global como também para metas
individualizadas. Além disso, haveria um tratamento diferenciado para despesa corrente e para investimento,
que também teria um limite. Barbosa apresentou as reformas administrativa e tributária como
componentes dessa mudança no arcabouço fiscal.

COVID-19: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda (10) que pessoas
infectadas com o coronavírus que tenham o teste negativo e que estejam sem sintomas só vão
precisar se isolar por 5 dias. O Brasil registrou 34.215 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, com
isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 36.227 - a maior registrada desde 29 de julho do ano
passado . Em comparação à média de 14 dias atrás, uma alta de 617%. O registro de óbitos ficou em 111
nas últimas 24 horas e a média móvel de 7 dias foi a 128. Em comparação à média de 14 dias atrás, a
variação foi de +17%. Especialistas, no entanto, acreditam que por conta do apagão de dados e instabilidade
nos sistemas do Ministério da Saúde, não é possível estimar a exata gravidade deste momento da pandemia
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no país.. Na vacinação , 75,81% da população já tomou a 1ª dose e 67,8% estão com o esquema
vacinal completo. (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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