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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam no vermelho, à medida que os riscos geopolíticos sobre a Ucrânia
se espalharam pelos mercados globais. O índice Nikkei liderou as perdas, com queda de 2,23% em
Tóquio, ao voltar de um feriado nacional no Japão. O Hang Seng recuou 1,41% em Hong Kong.

● Na Europa, as bolsas registram fortes quedas. Todos os setores europeus estão perdendo, com
viagens e bancos entre os piores desempenhos e ações de empresas europeias com exposição à
Rússia e Europa Oriental sob pressão. O índice Euro Stoxx 50 afunda 3,06% e o mais amplo,
Stoxx Europe 600, recua 2,35%. As tensões sobre uma ação militar da Rússia perto da Ucrânia
estão entrando em uma semana potencialmente decisiva. A Rússia negou repetidamente que
planeja invadir seu vizinho, e um esforço diplomático para tentar resolver a situação
continua, com o chanceler alemão Olaf Scholz viajando para Kiev, um dia antes de seguir
para Moscou.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York sinalizam um dia negativo. A incerteza está
dando outro golpe nos mercados que já estão nervosos com a inflação e a perspectiva de aumentos
agressivos nas taxas de juros do Federal Reserve para domá-la. Uma deterioração na Ucrânia pode
alimentar preocupações sobre pressões de preços se o fornecimento de energia russa e grãos
ucranianos forem interrompidos.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent sobem levemente 0,03% a US$ 94,47 o barril.
● O ouro spot está de lado e é cotado a US$ 1.856 a onça.
● Os treasuries de 10 anos cederam a 1,91%.
● O Bitcoin é negociado a US$ 42 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 - Zona do Euro - Produção Industrial (dez)
● 08:25 - Brasil: Boletim Focus

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.572,35 0,18% 1,18% 1,27% 8,35%

DI Jan 2025 (bps) 11,44% 11 35 22 84

Dólar PTAX (R$) R$ 5,1987 -0,22% -2,43% -2,96% -6,84%

NASDAQ (pts) 13.791,15 -2,78% -2,18% -3,15% -11,85%

BRASIL: o Ibovespa fechou quase no zero a zero aos 113.572,35 pontos. Mas o desempenho de
Petrobras (ON +4,49%, PN +4,07%) e de bancos, puxado pelo balanço do Itaú (PN +5,91%), reaproximou o
índice dos 115 mil pontos no melhor momento da sexta-feira (11). Com a alta dos juros batendo na máxima
do dia e risco de faltar combustível diante da expectativa de conflito entre Rússia e Ucrânia, os papéis do
varejo e de companhias aéreas foram achatados na reta final do pregão. Na semana, o Ibovespa
acumulou ganho de 1,18%.
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EXTERIOR: os ativos de risco reverteram para perdas na semana, após o Reino Unido e os EUA
aconselharem os cidadãos a deixar a Ucrânia à medida que as tensões com a Rússia aumentam. O
petróleo disparou porque um ataque russo pode levar a duras sanções dos EUA. A Rússia rejeitou
repetidamente as acusações de que planeja invadir a Ucrânia. O S&P 500 caiu 1,9% e o Nasdaq
despencou mais 2,78%. Os investidores buscaram segurança nos títulos do Tesouro, com o rendimento
de 10 anos caindo 11 pontos base para cerca de 1,92%. O petróleo Brent alcançou o patamar de US$ 95 o
barril pela primeira vez desde 2014.

INDICADOR ECONÔMICO NO BRASIL: a economia brasileira fechou 2021 com um crescimento
econômico de 4,50%, após a forte recessão provocada pelos primeiros impactos da pandemia de
covid-19 no País em 2020. A variação foi medida pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central
(IBC-Br) na série sem ajustes sazonais, que permite comparações entre os anos. Conhecido como a “prévia
do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar
o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O PIB do ano passado será divulgado apenas em 4
de março pelo IBGE. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2021 é de crescimento
de 4,4%. A alta do IBC-Br em 2021 superou a mediana de 4,30% da pesquisa realizada pelo Projeções
Broadcast, cujas estimativas estavam entre 4,20% e 4,70%. Em dezembro, o IBC-Br teve a segunda alta
consecutiva, de 0,33%, na série já livre de influências sazonais. Em novembro, o aumento havia sido de
0,51% (dado revisado). O resultado veio abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, que era
positiva em 0,60%, na pesquisa Projeções Broadcast, mas ficou dentro do intervalo das previsões, que iam
de alta de 0,10% a avanço de 0,90%.

SITUAÇÃO NA UCRÂNIA: "Biden conversou com o presidente Zelenskyy para deixar claro que os
Estados Unidos responderiam de forma rápida e incisiva a qualquer nova agressão russa contra a
Ucrânia. Os líderes concordaram com a necessidade de continuar buscando a diplomacia e a
dissuasão em resposta ao aumento militar da Rússia", publicado na conta oficial da Casa Branca no
Twitte r. Zelensky também se manifestou na rede social sobre, que segundo o ucraniano, teve cerca de uma
hora de duração. "Falamos sobre segurança, economia, riscos existentes, sanções e agressão russa", disse o
representante de Kiev.

PEC DOS COMBUSTÍVEIS: os projetos que visam reduzir os tributos sobre os combustíveis e o gás de
cozinha, um deles envolvendo a criação de uma conta de compensação com dividendos da Petrobras,
devem tramitar no Senado na terça-feira (15). O apetite da ala política do governo por medidas de apelo
popular em ano eleitoral será um desafio para a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia), que
começa 2022 sob a pressão de uma bomba fiscal, que não se resume ao tema dos combustíveis, e
pode passar dos R$ 230 bilhões. ( Folha)

COVID-19: o Brasil registrou no domingo (13) 325 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com
isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 880. Em comparação à média de 14 dias atrás, a
variação foi de 56%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. O país também
registrou 58.056 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos
nos últimos 7 dias foi a 135.205. Em comparação à média de 14 dias atrás, houve recuo de 28%, indicando
tendência de queda nos casos da doença pelo 4º dia. Na vacinação, 78,75% já tomou a 1ª dose,
70,99% está 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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