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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, acompanhando o tom negativo de Wall
Street, à medida que uma nova rodada de comentários hawkish de dirigentes do Fed reforçou
expectativas de aperto monetário iminente nos EUA. Foi divulgado, na noite de ontem, mais um
recorde para o comércio internacional na China. As exportações do país em 2021 totalizaram US$
3,36 trilhões e cresceram 20,9% em dezembro, na comparação anual. O resultado marcou uma
desaceleração ante os 22,0% observados em novembro, mas ficou acima da previsão de 19,0% dos
economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

● Na Europa, os índices também refletem a expectativa de antecipação da inversão da política
monetária nos EUA e recuam nesta manhã O índice Euro Stoxx 600 cai 0,61%.

● Os índices futuros das bolsas de Nova York operam no positivo, com os investidores de olho no
início da temporada de balanços corporativos nos EUA. Grandes bancos americanos, como JPMorgan
e Citigroup, divulgam resultados trimestrais hoje.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 1,37% e são negociados a US$ 85,63 o
barril.

● O ouro spot recua  0,02% e é cotado a US$ 1.822,09 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos está em 1,75%.
● O Bitcoin recua para um patamar inferior aos US$ 42 mil.

AGENDA DO DIA

● 04:00 - Reino Unido: PIB (nov)
● 09:00 - Brasil: Vendas no Varejo (nov)
● 10:30 - EUA: Venda no Varejo (dez)
● 10:30 - Zona do Euro: Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE
● EUA: Início da temporada de resultados corporativos

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 105.529,50 -0,15% 2,74% 0,67% 0,67%

DI Jan 2025 (bps) 11,18% -3 -20 58 58

Dólar PTAX (R$) R$ 5,5246 -0,66% -2,66% -1,00% -1,00%

NASDAQ (pts) 14.806,81 -2,51% -0,86% -5,36% -5,36%

BRASIL: em dia de menor demanda por risco nas bolsas de Nova York e sem catalisadores positivos no
cenário local, o Ibovespa não encontrou forças para e fechou o dia em ligeira queda, mas acima dos
105 mil pontos. Após testar o patamar psicológico dos R$ 5,50 pela manhã, refletindo uma possível
entrada de recursos no Brasil, o dólar comercial acabou se afastando da mínima do dia na reta final do
pregão, na esteira da piora do humor do investidor global. No mercado de juros doméstico, as taxas
futuras se ajustaram em queda, que se mostrou mais firme nos vértices intermediários e longos da
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curva de juros. Houve ainda alguma reação positiva ao dado de serviços em novembro. Segundo o IBGE, o
volume de serviços prestados cresceu 2,4% em novembro na comparação mensal. O número veio acima
do teto das estimativas colhidas pelo Valor Data, que estavam entre queda de 1,0% e alta de 1,5%, com
mediana em 0,2%.

EXTERIOR: a proximidade do aumento das taxa de juros tem levado os investidores a trocar as ações de
crescimento por ações de valor, que tendem a ser mais cíclicas e oferecem fluxos de caixa de curto prazo. O
potencial de ganhos de longo prazo das empresas do setor de tecnologia, relativamente caras, pode se tornar
menos atraente em meio à inflação elevada. O índice Nasdaq Composite afundou 2,51%. A diretora do
Fed, Lael Brainard, disse que a autoridade monetária pode aumentar as taxas já em março para
garantir que as pressões de alta nos preços sejam controladas. O presidente do Fed da Filadélfia,
Patrick Harker, é a favor de uma elevação em março e três ou quatro aumentos em 2022. Seu colega de
Chicago, Charles Evans, também vê um número semelhante de altas este ano, mas não poderia afirmar a
probabilidade de o primeiro aumento vir já em dois meses. O presidente do Fed de Richmond, Thomas
Barkin, afirmou que os dirigentes estarão em posição de começar a normalizar as taxas em sua reunião de
março, se as circunstâncias permitirem. O índice de preços ao produtor ( PPI) dos EUA veio em 0,2%,
desacelerando em dezembro, com a queda dois dos principais impulsionadores da inflação em 2021 –
alimentos e energia – em relação ao mês anterior, representando uma pausa na recente tendência de
aumentos. Ao mesmo tempo, os produtores continuaram a enfrentar escassez de materiais, oferta limitada
de mão de obra e gargalos de transporte que elevaram os preços no ano passado. Os pedidos iniciais de
seguro-desemprego totalizaram 230.000 na semana encerrada em 8 de janeiro, um aumento de
23.000 em relação ao período anterior, mostraram dados do Departamento do Trabalho na quinta-feira
(13). A mediana da pesquisa Bloomberg com economistas estimava 200.000 pedidos. A alta pela segunda
semana consecutiva sugere que o recente aumento nos casos de Covid-19 pode estar levando a
demissões.

ELEIÇÕES 2022: o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quinta-feira (13), que o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai disputar o governo de São Paulo neste ano. Durante
transmissão ao vivo, Bolsonaro aproveitou para fazer campanha para o ministro, frisando que Tarcísio se
formou, como ele, na Academia Militar das Agulhas Negras e trabalhou na Comissão de Transportes da
Câmara, quando foi deputado. Ao dizer que sofreu pressões políticas no começo de seu governo para
preencher a Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro sugeriu que Tarcísio seguisse seu exemplo.
Segundo o presidente, apesar da entrega da Casa Civil ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) e da Secretaria de
Governo à deputada Flávia Arruda (PL-DF), ambos do Centrão, ele não cedeu às pressões políticas.
(Broadcast / Poder 360)

COVID-19: o Brasil registrou 97.221 novos casos conhecidos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com
isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 60.072 - a maior registrada desde 29 de junho do ano
passado. Em comparação à média de 14 dias atrás, houve aumento de 634% nos casos da doença. O país
também registrou 190 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos
últimos 7 dias é de 126. Na vacinação, 75,87% da população já tomou a 1ª dose e 68,04% 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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