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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, ainda pressionadas por tensões
geopolíticas entre Ucrânia e Rússia. O índice japonês Nikkei caiu 0,79%, enquanto o Hang Seng
recuou 0,82% em Hong Kong. Além da questão geopolítica, os últimos dados de crescimento
do Japão vieram abaixo das expectativas. O PIB real do Japão subiu 1,3% no quarto trimestre de
2021. O PIB nominal do país avançou 0,5% na comparação trimestral.

● Na Europa, as bolsas avançam. O índice Stoxx Europe 600 sobe 1% depois que a Rússia anunciou
o início de uma retirada de algumas forças após exercícios que levantaram o alarme dos EUA e da
Europa sobre um possível ataque militar ao seu vizinho. O Produto Interno Bruto (PIB) da zona
do euro cresceu 0,3% no quarto trimestre, de acordo com revisão divulgada pela Eurostat . A
agência reiterou também que o PIB da zona do euro apresentou crescimento de 5,2% em 2021 ante
o ano anterior.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para um dia com ganhos.
● Os preços dos contratos do petróleo Brent caem 2,55% a US$ 94,02 o barril.
● O ouro spot recua 0,83% e é cotado a US$ 1.855,60 a onça. Os preços do gás natural caíram diante

de um possível arrefecimento da crise.
● O minério de ferro despencou, enquanto a China intensificava a campanha para impedir o

superaquecimento dos preços.
● Os juros dos Treasuries voltaram a 2,03% nesta manhã, revertendo a queda da madrugada

e retomando a tendência de ontem, quando foram impulsionados por comentários hawkish
de dirigentes do Federal Reserve. Nas próximas horas, investidores vão acompanhar novos
indicadores dos EUA, incluindo de inflação ao produtor (PPI), para avaliar a perspectiva de
aumentos dos juros americanos. Além disso, as tensões entre Ucrânia e Rússia seguem no radar.

● O Bitcoin é negociado a US$ 42,6 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 - Zona do Euro - PIB Preliminar do quarto trimestre
● 07:00 - Zona do Euro - Balança Comercial (dez)
● 10:30 - EUA - Inflação do Produtor IPP (jan)
● 08:25 - Brasil: IGP-10 (fev)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.899,19 0,29% 0,29% 1,57% 8,66%

DI Jan 2025 (bps) 11,49% 4 4 27 89

Dólar PTAX (R$) R$ 5,2106 0,23% 0,23% -2,74% -6,63%

NASDAQ (pts) 13.790,92 0,00% 0,00% -3,15% -11,85%
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BRASIL: o Ibovespa conseguiu emendar o quinto ganho diário neste começo de semana, mesmo com
a cautela que persiste no exterior. Os ganhos na B3 foram limitados pelo ajuste em Via (-2,43%), Marfrig
(-2,53%) e Carrefour Brasil (-2,10%) e Petrobras (ON -2,58%, PN -2,25%), no dia que o Supremo
Tribunal Federal (STF) avaliou o maior processo trabalhista já movido contra a empresa, com
potencial negativo de R$ 47 bilhões sobre o caixa da estatal. Ao fim, a maioria da primeira turma do
STF decidiu a favor da companhia, derrubando a ação trabalhista. Na ponta de ganhos, destaque para
Banco Inter (+7,84%), Petz (+6,59%), Hypera (+4,35%), Totvs (+3,76%) e Americanas ON (+3,63%).

EXTERIOR: as ações enfrentaram outra sessão de fortes oscilações, com os investidores avaliando os
últimos desenvolvimentos geopolíticos em meio às preocupações com a política monetária do Federal
Reserve. O Dow Jones recuou 0,49%, o S&P 500 cedeu 0,38% e o Nasdaq Composite encerrou no
zero a zero. O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos voltou a 1,995%. O movimento deu início a
uma retomada do achatamento da curva, com a redução da diferença entre as taxas de dois e dez anos. O
petróleo bruto WTI atingiu US$ 95 por barril pela primeira vez desde 2014. A Rússia negou
repetidamente que planeja invadir e seu ministro das Relações Exteriores disse que proporia
continuar os compromissos diplomáticos com o Ocidente. Uma potencial invasão russa da Ucrânia
poderia não apenas interromper o fornecimento de petróleo, mas também desencadear sanções de
retaliação pelos EUA. Enquanto isso, o presidente do Fed Bank de St. Louis, James Bullard, disse à
CNBC que o banco central precisa levar adiante os planos de aumentar as taxas para realçar sua
credibilidade no combate à inflação. Outro dirigente do Fed, a presidente do Fed de Kansas City, Esther
George, disse que o banco central deveria considerar a venda de títulos de sua carteira de ativos de US$ 9
trilhões para lidar com a alta inflação.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: as principais mudanças nas projeções do Relatório Focus foram
em relação ao IPCA e à taxa Selic. A mediana apurada para o IPCA de 2022 avançou pela quinta
semana consecutiva, se distanciando do teto da meta deste ano (5,0%). A estimativa avançou de
5,44% para 5,50%. Há um mês estava em 5,09%. O objetivo a ser perseguido pelo Banco Central este
ano é de 3,50%, com tolerância entre 2,0% e 5,0%. Já a expectativa para o IPCA em 2023 ficou estacionada
em 3,50%, acima do centro da meta, mas dentro da banda de 1,75% a 4,75%. Os economistas
mantiveram a previsão para o IPCA em fevereiro em alta de 0,85%. Para março, a projeção no Focus
passou de alta de 0,51% para 0,52%, de 0,47% há quatro semanas. Após a sinalização do Comitê de
Política Monetária (Copom) do Banco Central de que deve reduzir o ritmo de elevação taxa Selic no
próximo encontro e a afirmação do diretor de Política Monetária da instituição, Bruno Serra, de
que o ciclo de aperto não acabará em março, os economistas do mercado financeiro elevaram em
0,5 ponto porcentual a projeção para a alta da taxa básica de juros neste ano. A projeção para a Selic
no fim de 2022 passou de 11,75% para 12,25%. Já a estimativa para a taxa Selic no fim de 2023 continuou em
8,00%.

COVID-19: o Brasil completa uma semana com média móvel de mortes por Covid acima de 800 por
dia. O país registrou 58.100 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel
de casos nos últimos 7 dias foi a 133.713. Em comparação à média de 14 dias atrás, houve queda de
28%, indicando tendência de queda nos casos da doença pelo 4º dia. Na vacinação, 78,87% já tomou a
1ª dose, 71,24% 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
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