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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam em alta, favorecidas por um alívio nas tensões entre Ucrânia e
Rússia e após dados oficiais mostrarem que a inflação chinesa está desacelerando, tanto ao
consumidor (CPI) quanto ao produtor (PPI). O Xangai Composto avançou 0,57%, o  índice
japonês Nikkei liderou os ganhos na região, com alta de 2,22% e o Hang Seng subiu 1,49%
em Hong Kong.

● Na Europa, as bolsas perderam força e operam com viés de baixa, após relatos de que a OTAN
afirmou não ter visto sinais de que a Rússia está de fato retirando tropas da área fronteiriça com a
Ucrânia, como anunciou. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,06%

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York estão no vermelho. O impasse entre a Rússia e
o Ocidente sobre a Ucrânia continua a incomodar os mercados, à medida que os investidores
avaliam a afirmação de Moscou de que algumas forças estão sendo retiradas. Eles também estão
avaliando os custos crescentes e a probabilidade de apertar a política monetária em lugares como os
EUA e o Reino Unido, onde a inflação registrou um salto surpreendente. O mercado aguarda a ata
do Federal Reserve que sai hoje (16).

● Os preços dos contratos do petróleo Brent sobem 1,17% a US$ 94,37 o barril.
● O ouro spot avança 0,08% e é cotado a US$ 1.855 a onça.
● Os juros dos Treasuries estão a 2,04%
● O Bitcoin é negociado a US$ 44 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 - Zona do Euro - Produção Industrial (dez)
● 10:30 - EUA - Vendas no Varejo (jan)
● 10:30 - EUA - Produção Industrial (jan)
● 16:00 - EUA - Ata da Reunião do FOMC

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 114.828,18 0,82% 1,11% 2,39% 9,55%

DI Jan 2025 (bps) 11,35% -14 -10 13 75

Dólar PTAX (R$) R$ 5,1881 -0,43% -0,20% -3,16% -7,03%

NASDAQ (pts) 14.139,76 2,53% 2,53% -0,70% -9,62%

BRASIL: o Ibovespa pegou carona na melhora do humor dos investidores globais e encerrou o
pregão em alta, acima de 114 mil pontos. Ainda que a reversão parcial da escalada do risco geopolítico
tenha contribuído para uma queda nos preços das commodities, o principal índice do mercado local ganhou
impulso com as ações mais sensíveis aos juros, que avançaram em bloco na esteira da queda das
taxas. O dólar comercial encerrou o dia abaixo dos R$ 5,20. O plenário do Tribunal de Contas da União
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(TCU) aprovou ontem a primeira fase dos estudos técnicos para a privatização da Eletrobras.
Segundo o Valor apurou, os ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Bento
Albuquerque (MME) fizeram apelos para que o plenário do TCU não determinasse nenhuma alteração na
modelagem econômico-financeira.

EXTERIOR: em Nova York, o dia foi marcado por uma aparente melhora nas tensões entre a Rússia
e os países ocidentais, após o Ministério da Defesa russo ter comunicado que retirou parte das
tropas que estava mobilizada na fronteira com a Ucrânia. O S&P 500 fechou em alta de 1,58%, o
Dow Jones subiu 1,22% e o Nasdaq avançou 2,53%. Os preços do petróleo Brent recuaram 3,31%, aos
US$ 93,28 o barril,

INFLAÇÃO NOS EUA: os fornecedores aumentaram fortemente os preços no mês passado, em um
sinal de que a pressão sobre a já alta inflação ao consumidor continuou a crescer no início do ano.
De acordo com a Secretaria de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o índice de preços ao produtor (PPI), que
geralmente reflete as condições de oferta na economia, subiu 1% com ajuste sazonal em janeiro em
relação ao mês anterior, o aumento mais acentuado desde maio de 2021 e uma aceleração em
relação ao aumento revisado de 0,4% em dezembro. Os ganhos refletem as interrupções relacionadas
à pandemia da variante ômicron do Covid-19 no início do ano e a força contínua na demanda do
consumidor. Os preços ao produtor subiram 9,7% em 12 meses, quase o mesmo que no mês anterior. (WSJ)

INFLAÇÃO NO BRASIL: o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 1,98% em fevereiro. No mês
anterior, o índice havia registrado alta de 1,79%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 3,80%
no ano e de 16,69% em 12 meses. “Os grandes destaques para a aceleração da taxa do IGP são
importantes commodities e combustíveis, cujas principais são: minério de ferro (8,06%), soja (7,32%),
milho (9,22%) e óleo Diesel (7,71%). A contribuição dessas quatro principais responde por 65% do
resultado do IPA”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços do IBRE-FGV.

UCRÂNIA: o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou retirou algumas tropas da fronteira
ucraniana e está aberta a novas negociações para encerrar um impasse com o Ocidente, mas o
presidente Biden disse que uma invasão continua "distintamente possível". Os comentários de Putin
na terça-feira (15) fizeram parte de uma recente série de mensagens contraditórias do Kremlin e encerraram
um dia de diplomacia e manobras militares que deixaram os líderes ocidentais inseguros sobre suas
intenções. Cerca de 130.000 soldados russos fortemente armados permaneceram posicionados ao
redor da Ucrânia, e autoridades norte-americanas e europeias disseram não ter visto evidências de
uma redução significativa das forças. (WSJ)

COVID-19: o Brasil registrou 909 mortes por Covid e 123.827 casos da doença, nas últimas 24 horas
da terça-feira (15). A média móvel de mortes agora é de 847 óbitos diários, aumento de 30% em relação
aos dados de duas semanas atrás. A média chegou a 127.077 infecções por dia, redução de 29% em relação
aos dados de duas semanas atrás. A média de casos completou 28 dias acima de 100 mil. Na vacinação,
78,99% já tomou a 1ª dose, 71,13% 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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