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NESTA MANHÃ

● Os índices das principais bolsas asiáticas fecharam mistos nesta quinta-feira. Segue no radar,
além da política monetária nos EUA, o avanço da variante ômicron, que levou o mundo a superar a
marca de 15 milhões de novos casos de infecção por covid-19 ao longo da última semana, um
recorde.

● Na Europa, as bolsas operam sem direção única em dia de divulgação de dados de inflação ao
produtor e de seguro-desemprego nos EUA. O índice Euro Stoxx 600 recua 0,02%, com ações dos
setores de tecnologia e mineração compensando as quedas dos papéis dos segmentos de viagens,
lazer e produtos de consumo.

● Os índices futuros das bolsas de Nova York estão de lado, após os mercados à vista registrarem
leves ganhos ontem (12) e em um dia com indicadores importantes na agenda e exposições de
membros do FED, que podem dar mais informações sobre os rumos da normalização monetária. Hoje
começa a temporada de balanços, com a Delta Air Lines. As principais instituições financeiras,
incluindo BlackRock, Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo, apresentam seus relatórios na sexta-feira
(14).

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 0,06% e são negociados a US$ 84,72 o
barril.

● O ouro spot recua  0,18% e é cotado a US$ 1.822,20 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos está em 1,75%.
● O Bitcoin opera no patamar de US$ 44mil, à medida que os números da inflação reacenderam o

debate sobre se a criptomoeda é uma proteção contra o aumento dos preços ao consumidor.

AGENDA DO DIA

● 09:00 - Brasil: Crescimento do Setor de Serviços (nov)
● 10:30 - EUA: Inflação ao Produtor (PPI) (dez)
● 10:30 - EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
● 23:00 - China: Balança Comercial
● EUA: Discursos de vários membros do FED

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 105.685,66 1,84% 2,89% 0,82% 0,82%

DI Jan 2025 (bps) 11,21% -32 -16,7 61,3 61,3

Dólar PTAX (R$) R$ 5,5611 -1,31% -2,01% -0,35% -0,35%

NASDAQ (pts) 15.188,39 0,23% 1,69% -2,92% -2,92%

BRASIL: com o recuo forte na curva dos juros futuros, em linha com o alívio na pressão recente no
rendimento dos Treasuries americanos após a divulgação do CPI, os ativos e bolsa tiveram novamente um
pregão com ganhos expressivos, zerando as perdas do ano e retomando ao patamar do 105 mil pontos. Os
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destaques do dia foram para as administradoras de shoppings, como Iguatemi (+8,31%), Multiplan
(+6,54%) e BR Malls (+5,93%), assim como para varejistas como Magazine Luiza (+7,50%) e Lojas Renner
(+5,98%). Ambos os setores são os mais sensíveis a movimentos de juros. Na China, o minério de ferro no
porto de Qingdao fechou esta quarta-feira em alta de cerca de 3,5%, a US$ 133,68 por tonelada, no
maior nível desde 11 de outubro. Se por um lado, as chuvas em MG estão prejudicando as atividades da
Vale, ajudando a sustentar o preço do minério elevado, o clima instável, afetou produtores rurais em quase
50% dos municípios mineiros. As áreas atingidas pelas chuvas na agricultura variam entre 23%, para o
milho, e 42%, para o feijão, e há uma estimativa de comprometimento de 21,4% da produção de
leite.

EXTERIOR: os três principais índices acionários de Wall Street terminaram a sessão da quarta-feira (12) em
leve alta. O Dow Jones subiu 0,11%,o S&P 500 registrou ganhos de 0,28% e o Nasdaq avançou 0,23%. O
mercado aguardava a divulgação da inflação ao consumidor nos EUA e o CPI em dezembro aumentou
0,5% em relação a novembro. O consenso dos agentes consultados pelo " The Wall Street Journal" era de
0,4% para o mês. Já o núcleo do indicador, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,6%,
ante estimativa de 0,5%. Na comparação anual, é um aumento de 7% em relação a dezembro de 2020,
sendo o terceiro mês consecutivo em que a inflação ultrapassou 6%, no ritmo mais acelerado desde
1982. Apesar da alta, os investidores já precificavam amplamente esse movimento, de modo que a reação
dos mercados foi positiva. Ontem, também foi divulgado o Livro Bege que servirá de base para as
discussões na próxima reunião de política monetária do Federal Reserve. Nesse relatório consta que "o
mercado de trabalho apertado impulsionou um robusto crescimento dos salários em todo o país" e que a
continuidade dos problemas com a cadeia de abastecimento de materiais e transporte vem pressionando a
inflação ao consumidor para cima.

ORÇAMENTO 2022: Jair Bolsonaro (PL) deve publicar no DOU de hoje (13) um decreto que delega as
competências para fazer ajustes e remanejamentos na peça orçamentária também á Casa Civil.
Hoje, a Economia define os detalhes da destinação de recursos para os ministérios durante a execução do
Orçamento, a partir de um limite global pré-definido pela JEO (Junta de Execução Orçamentária - que já
conta com a participação da Casa Civil e do Ministério da Economia). Agora, o decreto deve prever que esses
atos precisam ter anuência prévia da Casa Civil, que está nas mãos de Ciro Nogueira (PP), cacique do centrão.
Na prática, esse decreto faz com que a Casa Civil passe a ter maior controle sobre as mudanças
solicitadas pelo Congresso na execução das emendas de relator. Essa mudança vem logo após a
crise que levou à fritura da ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Os
Parlamentares esperavam receber R$ 600 milhões, mas os recursos não foram liberados pelo Paulo
Guedes. (Folha)

COVID-19: o Brasil registrou 88.464 novos casos conhecidos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com
isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 52.714 - a maior registrada desde 1º de julho do ano
passado. Em comparação à média de 14 dias atrás, houve avanço de 614% . O ministério da Saúde informou
que quatro de suas plataformas foram reestabelecidas ainda em dezembro; afirmou que, na sexta (7),
normalizou a integração entre os sistemas locais e a rede nacional de dados, e que o retorno do acesso às
informações tem sido gradual, mas ao menos 15 estados relatam problemas com sistemas de dados. Na
vacinação, 75,84% da população já tomou a 1ª dose e 67,93% estão com o esquema vacinal
completo. (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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