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NESTA MANHÃ

● As principais bolsas asiáticas fecharam em queda. O Shanghai Composite Index caiu 0,7%,
enquanto o Hang Seng Index de Hong Kong caiu 0,1%. Os mercados no Japão estavam fechados
pelo feriado.

● Na Europa, as bolsas operam no vermelho, seguindo a queda dos mercados americanos. O
índice Stoxx Europe 600 recua 0,96%. O PIB do Reino Unido cresceu 1% no quarto
trimestre de 2021, ante os três meses anteriores, um pouco abaixo do esperado. No acumulado
do ano, a economia britânica avançou 7,5%. A produção industrial do Reino Unido subiu 0,3%
em dezembro ante novembro. Na Alemanha, o CPI anual desacelerou para 4,9% em janeiro,
confirmando estimativa preliminar.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York sinalizam uma abertura negativa. Os dados
de inflação acima do esperado que saíram ontem (10) devem manter a volatilidade presente.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent sobem 0,56% a US$ 91,74 o barril.
● O ouro spot registra leve queda de 0,06% e é cotado a US$ 1.825 a onça.
● Os treasuries de 10 anos chegaram a 2%. O dólar avança frente às moedas das principais

economias.
● O Bitcoin está cotado a US$ 43,5 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado - Japão: Dia da Fundação Nacional
● 09:00 - Brasil: IBC-Br
● 12:00 - EUA: Relatório de Política Monetária do Fed

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.367,77 0,81% 1,00% 1,09% 8,15%

DI Jan 2025 (bps) 11,33% 13 23 10 73

Dólar PTAX (R$) R$ 5,2101 -1,20% -2,22% -2,75% -6,64%

NASDAQ (pts) 14.185,64 -2,10% 0,62% -0,38% -9,33%

BRASIL: o Ibovespa fechou em alta acima dos 113 mil pontos. Os juros voltaram a subir, pressionados
pelos movimentos no exterior. Ao mesmo tempo, as mensagens da ata do Copom e do diretor de Política
Monetária do Banco Central, Bruno Serra, sinalizaram maior rigidez no ciclo de aperto da Selic e
continuaram inspirando cautela. Outro vetor altista foi o leilão de prefixados do Tesouro, com risco maior
para o mercado. O dólar caiu abaixo de R$ 5,20 nas mínimas do dia.
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EXTERIOR: as ações dos EUA afundaram e os rendimentos do Tesouro dispararam depois da
divulgação de inflação mais alta em quatro décadas. O rendimento da importante nota de 10 anos do
Tesouro dos EUA ultrapassou 2% pela primeira vez desde 2019. O presidente do Fed de St. Louis, James
Bullard, disse que o banco central deve aumentar as taxas em 100 pontos base nas próximas três reuniões.
Isso fez com que os ativos de risco caíssem. O S&P 500 recuou 1,81%, o Nasdaq, pesado em
tecnologia, despencou 2,10% e o Dow Jones retraiu 1,47%

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o setor de serviços cresceu 10,9% em 2021, após ter
recuado 7,8% em 2020. Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série
histórica em 2012. Já na comparação de dezembro contra novembro, o setor cresceu 1,4%, segundo mês
seguido de alta, acumulando expansão de 4,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada
pelo IBGE.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: um aumento significativo da inflação nos EUA atingiu outra
alta de quatro décadas no mês passado, acelerando para uma taxa anual de 7,5%, à medida que a
forte demanda do consumidor coincidiu com interrupções no fornecimento relacionadas à pandemia. Os
preços subiram acentuadamente em janeiro para vários itens domésticos do dia a dia, incluindo
alimentos, veículos, moradia e eletricidade. Um forte aumento nos preços dos aluguéis de imóveis – um
dos maiores custos mensais para as famílias – contribuiu para o número do mês passado. A inflação alta é
o lado sombrio da economia extraordinariamente forte e, a aceleração contínua de janeiro,
aumentou a probabilidade de que as autoridades do Federal Reserve possam acelerar uma série de
aumentos das taxas de juros para aliviar os preços em alta e esfriar a economia. (WSJ)

SEGURO-DESEMPREGO NOS EUA: os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram pela terceira
semana consecutiva, refletindo um mercado de trabalho apertado que parece ter superado as
interrupções temporárias causadas pela variante ômicron do Covid-19. As solicitações iniciais de
seguro-desemprego, uma proxy para demissões, caíram para 223.000 com ajuste sazonal na semana
encerrada em 5 de fevereiro, abaixo dos 239.000 revisados   na semana anterior, informou o
Departamento do Trabalho . A média móvel de quatro semanas, que suaviza a volatilidade, também caiu.
(WSJ)

COVID-19: o Brasil registrou 922 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel
de mortes nos últimos 7 dias é de 874. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +85%,
indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. O país também registrou 165.359 novos
casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 146.540.
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -20%, indicando tendência de queda nos
casos da doença pela primeira vez após mais de 40 dias. Na vacinação, 78,25% já tomou a 1ª dose,
70,76% 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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