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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção definida. Na China, a semana iniciou com a divulgação de
vários indicadores econômicos importantes. O resultado do PIB, que cresceu 8,1% em 2021 e 4% no
quarto trimestre, superou as expectativas. A produção industrial subiu 4,3% em dezembro e
também veio melhor que o consenso dos especialistas de 3,6%. Já as vendas no varejo aumentaram
1,7% em dezembro na comparação anual. O dado ficou abaixo da previsão do mercado, de 3,6%. Além
disso, o PBoC, banco central chinês, anunciou um corte de juros nesta segunda-feira. A taxa de
empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano caiu de 2,95% para 2,85% e a taxa de juros de contratos
de recompra (repos) reversa de 7 dias, de 2,2% para 2,1%.

● Na Europa, os índices operam em alta na manhã desta segunda-feira, após dados chineses de
crescimento melhores do que o esperado e em meio a um feriado nos EUA, o que tende a reduzir a
liquidez no continente e em outras partes do mundo. O índice Euro Stoxx 600 avança 2,59%.

● Hoje é feriado do Dia de Martin Luther King, Jr. nos EUA e, por isso, os mercados de bolsa
estarão fechados.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent recuam 0,21% e são negociados a US$ 85,88 o barril.
● O ouro spot avança  0,24% e é cotado a US$ 1.820,80 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos está em 1,78%.
● O Bitcoin se mantém no patamar de US$ 42,7 mil.

AGENDA DO DIA

● EUA:  Feriiado Dia de Martin Luther King, Jr
● 07:00 - Zona do Euro: Encontro do Eurogrupo (17 e 18 de janeiro)
● 08:00 - Brasil: IGP-10 (jan)
● 08:25 - Brasil: Boletim Focus
● 09:00 - Brasil: IBC-Br

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 106.927,79 1,33% 4,10% 2,01% 2,01%

DI Jan 2025 (bps) 11,23% 4 -15,5 62,5 62,5

Dólar PTAX (R$) R$ 5,5349 0,19% -2,47% -0,82% -0,82%

NASDAQ (pts) 14.893,75 0,59% -0,28% -4,80% -4,80%

BRASIL: o Ibovespa subiu 4,10% na semana, no primeiro avanço após quatro semanas consecutivas no
vermelho. Altas seguidas das commodities mais importantes para o mercado acionário doméstico foram
decisivas para a recuperação. A Petrobras, que anunciou aumento dos combustíveis na semana passada,
vem se valorizando na esteira da elevação do preço do petróleo. São responsáveis pela valorização da
commodity as crises geopolíticas em regiões produtoras e, principalmente, a insistência dos principais países
fornecedores em não acelerar o aumento da oferta em meio a uma demanda global crescente. Na sessão da
sexta-feira (14), o Ibovespa fechou próximo ao patamar de 107 mil pontos e se descolou dos mercados
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globais. Para isso, contou também com a avaliação positiva de investidores sobre a alta do varejo doméstico. O
volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 0,6% em novembro de 2021, na comparação com
outubro, informou o IBGE, desempenho que ficou acima das expectativas. Analistas consultados pela agência
Bloomberg esperavam estagnação nas vendas. O dólar recuou na semana para fechar perto de R$ 5,50,
mas o risco fiscal segue latente com a pressão por reajuste salarial aos servidores federais e é no dólar
que os investidores vão buscar proteção.

EXTERIOR: as empresas de tecnologia lideraram uma recuperação nas ações no final de uma semana muito
volátil em Nova York. Os investidores estão recalibrando suas estratégias em meio a crescentes pedidos de vozes
proeminentes por taxas de juros mais altas e desaceleração das vendas do varejo e produção industrial no final
de 2021. O S&P 500 recuperou as perdas nos últimos minutos de negociação, enquanto o Nasdaq subiu
à medida que os compradores ressurgiram depois que o índice de alta tecnologia caiu para o menor
nível desde outubro. Os resultados do JPMorgan Chase e do Citigroup decepcionaram e pesaram sobre os
bancos, embora o Wells Fargo tenha subido na esteira de uma projeção otimista para uma medida específica de
créditos. Os rendimentos do Tesouro subiram ao lado do dólar. Após uma década sombria, as ações do setor
bancário europeu estão finalmente despontando e são o grupo com melhor desempenho este ano no
Stoxx Europe 600 Index, com alta de 10%, subindo nove dias consecutivos para começar o ano antes de cair
na sexta-feira (14). Foi a mais longa sequência de altas desde 2018 e até agora o melhor início de janeiro já
registrado. O catalisador são as expectativas de uma política monetária mais rígida do Fed e de outros
bancos centrais que causaram um aumento nos rendimentos dos títulos e possibilitam que os bancos a
emprestem de forma mais lucrativa. A recuperação da economia da pandemia também levará a mais
empréstimos por parte de empresas e consumidores. Os operadores também monitoraram as notícias
geopolíticas, com os EUA alertando que os russos estão preparando possíveis operações de sabotagem contra
suas próprias forças e fabricando provocações nas mídias sociais para justificar uma invasão à Ucrânia se a
diplomacia falhar.

ELEIÇÕES 2022: o governo Jair Bolsonaro (PL) avalia se precisará elevar o valor do fundo eleitoral para
este ano e resgatar o montante que havia sido estabelecido inicialmente pelo Congresso, de R$ 5,7
bilhões, quase o triplo dos recursos de 2020. Na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi fixada uma regra
estabelecendo que o valor do fundo eleitoral seria comporto por 25% da verba da Justiça Eleitoral em 2021 e em
2022, além de uma parte das emendas de bancada estaduais. Na LOA (Lei Orçamentária Anual), porém, foi
aprovado um montante de R$ 4,9 bi. A divergência de interpretação é se a LDO fixa um limite mínimo ou
máximo para esse gasto. Com isso, a equipe econômica analisa se vai precisar recompor os R$ 800
milhões. O fundão eleitoral é a principal verba pública das campanhas e foi inflado no Congresso com o apoio
de uma ampla gama de partidos de todos os espectros. (Folha)

COVID-19: o Brasil registrou neste domingo (16) 31.629 novos casos conhecidos de Covid-19 nas últimas 24
horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 69.235 - a maior desde o dia 27 de junho do ano
passado (70.103). Em comparação à média de 14 dias atrás, houve aumento de +721%. Na vacinação, 75,43%
da população já tomou a 1ª dose e 68,25% estão com o esquema vacinal completo. Um ano após iniciar
vacinação, país enfrenta o desafio de alcançar todas as faixas etárias. Dez capitais brasileiras devem
começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 nesta segunda-feira (17), entre elas São Paulo, Rio de
Jaeniro e Curitiba. (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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