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NESTA MANHÃ

● Os principais índices da Ásia fecharam em baixa. A exceção foi o Shanghai Composite da China que
subiu 0,8%.

● Na Europa, os índices operam em queda nesta manhã, com as maiores perdas nos setores de
tecnologia, viagens e lazer. O índice Euro Stoxx 600 cai 1,14%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York são negociados no vermelho antes de os
mercados abrirem após o feriado, puxados pela preocupação de que os bancos centrais terão que
aumentar as taxas mais cedo do que o esperado. Os investidores aguardam a temporada de
resultados para avaliar se as empresas podem continuar gerando lucros robustos, apesar dos custos
mais altos e dos desafios da ômicron.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 1,35% e são negociados a US$ 87,65 o
barril. O nível mais alto em sete anos, ressaltando o desafio da inflação enfrentado pelo Federal
Reserve. O alívio das preocupações sobre o impacto da cepa do vírus ômicron na demanda,
juntamente com a redução dos estoques e os riscos geopolíticos, estão levando o barril de petróleo
o para perto de US$ 100.

● O dólar sobe frente as principais divisas. O iene caiu inicialmente depois que o Banco do Japão
manteve a  política, mesmo tendo aumentado sua projeção de inflação.

● O ouro spot recua  0,47% e é cotado a US$ 1.810,60 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos ultrapassou 1,80%.
● O Bitcoin perdeu o patamar de US$ 42 mil, novamente.

AGENDA DO DIA

● Japão: Declaração de Política Monetária do BoJ
● 04:00 - Reino Unido: Taxa de Desemprego (Nov)
● 09:00 - EUA: Relatório Mensal da OPEP

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 106.373,87 -0,52% -0,52% 1,48% 1,48%

DI Jan 2025 (bps) 11,41% 18 18 81 81

Dólar PTAX (R$) R$ 5,5058 -0,53% -0,53% -1,34% -1,34%

NASDAQ (pts)* 14.893,75 0,59% 0,00% -4,80% -4,80%

* fechamento do dia 14/02
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BRASIL: em um dia de menor liquidez global, em função do feriado nos EUA, o Ibovespa recuou
0,52% realizando parte dos lucros registrados na semana passada. O tom de cautela nesta
segunda-feira de agenda relativamente esvaziada decorre também da expectativa para a paralisação de
servidores federais, marcada para hoje (18). No mercado de juros futuros, além da atenção dos investidores
em relação ao risco fiscal, o Boletim Focus voltou a mostrar uma deterioração das expectativas de inflação.
O ponto-médio das estimativas para o IPCA de 2022 passou de 5,03% para 5,09%, ao mesmo tempo
em que a mediana das projeções para a inflação de 2023 subiu de 3,36% para 3,40%. A expansão de 0,69%
do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de novembro, ficou em linha com a
mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,70%.

EXTERIOR: nesta segunda-feira (17), com as bolsas americanas fechadas por conta do feriado de Martin
Luther King, o destaque foi para as principais bolsas europeias que fecharam em alta. Os dados
econômicos da China divulgados na madrugada de domingo para segunda e o noticiário corporativo
agitaram os negócios. Os preços dos contratos para março do Brent terminaram com ganhos de
0,49%, a US$ 86,48 o barril , o que também ajudou no movimento das ações. Desde o começo do ano, os
contratos Brent se valorizaram 11,28%, enquanto os contratos WTI avançam 12%. Os preços já superam,
com alguma distância, os valores anteriores à queda brusca ocorrida em novembro com a descoberta da
ômicron, indicando, agora, o desaparecimento do receio por restrições que possam afetar a demanda da
commodity.

REAJUSTE AO FUNCIONALISMO: entidades de servidores que devem protestar hoje (18) por um reajuste
salarial de até 28,15%, que representa o IPCA acumulado de janeiro de 2017 até dezembro, período
em que a maioria das categorias não teve aumento. O porcentual é buscado por representantes da elite
do funcionalismo e não é consenso entre as demais categorias. A cada ponto percentual tem um custo aos
cofres públicos de R$ 3 bilhões, de acordo com estimativa da equipe econômica. O montante reivindicado,
se hipoteticamente fosse obtido, seria de R$ 84,45 bilhões. O Orçamento de 2022 prevê apenas R$ 1,7
bilhão. As manifestações estão marcadas para as 10h na frente da sede do Banco Central e às 14h
na frente do Ministério da Economia. O Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de
Estado) espera participação de ao menos 29 categorias, segundo levantamento atualizado na noite desta
segunda-feira (17). No BC, a expectativa é que ao menos 50% dos servidores participem dos atos. O
protesto é considerado pelo sindicato uma espécie de advertência ao governo. (Folha)

COVID-19: o Brasil registrou nesta segunda (17) 76.345 novos casos conhecidos de covid-19 nas últimas 24
horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 75.253 - a maior desde o dia 24 de
junho do ano passado (77.050). Em comparação à média de 14 dias atrás, houve aumento de 662%. O
registro de mortes em 24 horas chegou a 162, com a média nos últimos 7 dias de 160 e variação de
+66% em 14 dias . Na vacinação, 75,51% da população já tomou a 1ª dose e 68,57% estão 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.

2

http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f294973a4fe292138a524aa326f1e3ed6fa7a63bf6a203f83feef9f2b01bca878125a958eafc6e28c173904f048d7e9ff5ed
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f294331c20f5915791039ac04eb77cd6241b0946c6bd82f21c32dea3f10a20a099da56242e6b38b4fa9ca49cb411d9c17ff6
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f2948ba2e3849424b7875807a9ca03d8e2bb277f42324af62d606dbd35ae9764f92de3245a61d82c0ac290339fdbc45f1f54
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f2949e65fa4bf39a000ac90af44357bc035e351846bc39545ee89847c1583c80241e077b9e653a7f91ba3f6208cd680cb4fe
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f294a6a6c0fc7f097496ca88852208057000eb66395373a463d3796c1b399232aeb1a4b1d04048d08df1d4cc9d850dff3e0b
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f294fe99fa689d0b99b7b2a6d68d55cfea535849e5ab9855da3d3d4d81e406411e669fad71c401a734b2aed40c1415d92a68
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f294f3e253bc4717e7df29238ad7aa111ac49ac845190cec1b4acea8c26cb8fa7bd26bd5b4bbef204ff84708d86b1aa4eb71
http://click.m.orama.com.br/?qs=2a2ee61c7291f2947eb13ce7ffeb411472894bdfedf9512beb50c5477a57946c47c9c68b6b8ac4295847eece6a898c5983160114c0f09c65

