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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores
continuam monitorando os riscos das tensões entre Ucrânia e Rússia, que ontem voltaram a
derrubar os mercados nos EUA.

● Na Europa, as bolsas também operam sem direção definida. O cenário geopolítico, os dados
econômicos e balanços corporativos estão no radar do mercado. O setor varejista britânico mostrou
que está se recuperando dos efeitos da variante Ômicron e as vendas cresceram 1,9% em janeiro,
ligeiramente menos do que se esperava (2%). O índice Stoxx Europe 600 avança 0,05%

● Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta, sugerindo que os mercados à vista
poderão tentar se recuperar nesta sexta-feira, após caírem fortemente ontem. Além de
monitorarem a situação na Ucrânia, investidores ficarão atentos hoje a comentários de dirigentes do
Federal Reserve.

● O ouro spot recua 0,45% e é cotado a US$ 1.889,89 a onça.
● Os juros dos Treasuries estão a 1,97%
● Os preços dos contratos do petróleo Brent caem 2,48% a US$ 90,66 o barril.
● O Bitcoin avança e é negociado a US$ 40,8 mil.

AGENDA DO DIA

● 12:00    Zona do Euro        Confiança do Consumidor (Fev)
● 15:30    EUA                       Discurso de Brainard, membro do FOMC

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.528,48 -1,43% -0,04% 1,23% 8,31%

DI Jan 2025 (bps) 11,46% 8 8 24 86

Dólar PTAX (R$) R$ 5,1565 -0,13% -0,81% -3,75% -7,60%

NASDAQ (pts) 13.716,72 -2,88% -0,54% -3,67% -12,33%

BRASIL: em dia de agenda esvaziada, o Ibovespa seguiu o exterior e se inclinou a uma realização de
lucros após sete altas seguidas. O índice voltou ao patamar de 113 mil pontos e zerou os ganhos da
semana. O giro financeiro foi de R$ 33,6 bilhões na sessão. O dólar comercial subiu, embora não tenha
encontrado forças para se aproximar novamente do patamar de R$ 5,20. Os ataques do presidente
Jair Bolsonaro, em viagem internacional, a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e as negociações de
projetos envolvendo preço de combustíveis no Congresso não tiveram peso relevante na formação da taxa
de câmbio. Os juros futuros fecharam em alta nos trechos intermediários e longos, pressionados
pela aversão ao risco global, pelo leilão do Tesouro, com oferta de papéis longos maior que as
anteriores, e pela depreciação do câmbio. As taxas curtas ficaram estáveis.
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EXTERIOR: o receio de que a tensão em torno da Ucrânia possa se transformar em conflito militar a
qualquer momento, conforme sustentam os Estados Unidos e aliados ocidentais, deu o tom desde
cedo nos mercados globais e acentuou a aversão a risco. As bolsas de Nova York fecharam em baixa. O
índice Dow Jones recuou 1,78%, o S&P 500 caiu 2,12% e o Nasdaq afundou 2,88%. Além disso,
indicadores econômicos nos Estados Unidos abaixo do esperado por analistas reforçaram o quadro de
cautela e a volta às compras de Treasuries, que fizeram as taxas recuarem. O yield da T-note de 10 anos
cedeu a 1,962%. O ouro subiu foi negociado acima de US$ 1.900 a onça.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: os pedidos de auxílio-desemprego no país subiram 23 mil na
semana passada, a 248 mil, de acordo com o Departamento do Trabalho. O mercado esperava que as
solicitações continuassem caindo, dado o mercado de trabalho apertado. Já o início de construções de
habitações privadas tiveram queda de 4,1% em janeiro, de acordo com o Census Bureau.

TENSÃO NA UCRÂNIA: os EUA aumentaram os alertas de um possível ataque russo à Ucrânia, com o
presidente Joe Biden dizendo que um evento de “bandeira falsa” pode estar em andamento e um
importante diplomata descrevendo Moscou como se movendo em direção a uma “invasão iminente”.
Autoridades russas disseram que nenhuma invasão da Ucrânia estava em andamento e que
nenhuma estava planejada. Mas o Kremlin disse em uma resposta oficial às garantias de segurança
propostas pelo governo Biden que as ofertas eram insatisfatórias e a Rússia poderia ter que
recorrer a “medidas técnico-militares” não especificadas. Além disso, rebeldes apoiados pela Rússia
que atuam no leste da Ucrânia acusaram forças do governo ucraniano de atacarem seu território com
morteiros nesta quinta-feira, violando acordos firmados para encerrar conflitos na região, informou a
Reuters, citando a agência de notícias russa RIA. O secretário de Estado Antony Blinken mudou seus planos
de viagem na quinta-feira para falar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a crise. A Rússia
expulsou o vice-chefe da missão dos EUA em Moscou, Bart Gorman, no que um porta-voz do
Departamento de Estado chamou de ação não provocada.  ( Bloomberg)

COVID-19: o Brasil registrou 1.129 mortes por covid-19 de ontem para hoje. A média móvel semanal de
vidas perdidas foi de 841, número 15% superior ao registrado há duas semanas. A média móvel semanal
de casos foi a 116.566, índice 36% inferior ao registrado há duas semanas, mas completa 30 dias
acima de 100 mil. Em 24 horas, foram notificadas 129.266 contaminações. Na vacinação, 79,42% já
tomou a 1ª dose, 71,43% 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.

2

http://click.m.orama.com.br/?qs=bd5c933b0c0357e8a1c49b6fc80315248952cbb454a873c83b047f6cf4a314da1ee2ef476350f302660f3e509c016278512d79bd1f6ebec8
http://click.m.orama.com.br/?qs=bd5c933b0c0357e8b4fffeb67c333634d097140f7b003ac4e6f38c3a9d750c83884d3fbc0debab53b3b6f669534c7c1717f97daf2e4a66fd
http://click.m.orama.com.br/?qs=bd5c933b0c0357e8c2837a106d92b20ae336dc393b14cab6a735d406964d7095a8c74866a1be920ebd50e4acd3993035d8d58b89206dbab6
http://click.m.orama.com.br/?qs=bd5c933b0c0357e86338a08d25e498326c1e41204896142b202a6f14fcd22df77fc70db2bbc3f1a84c09d53d99249dd1b470f7dae64af696
http://click.m.orama.com.br/?qs=10f03f13652c2372ea8e8c04f73e50071fad7d077f9eebc87a5a56f1a70653c12e8c32a98864eaa4d5e36bded24f637e19f826336f8206eb
http://click.m.orama.com.br/?qs=10f03f13652c237226c00e9297ae9fc79771e6af4c40ade420458decab19309c1b6d351eb275fbf55b3fb6f7f0deda80dc0dd55a603b6bb5
http://click.m.orama.com.br/?qs=10f03f13652c237226c00e9297ae9fc79771e6af4c40ade420458decab19309c1b6d351eb275fbf55b3fb6f7f0deda80dc0dd55a603b6bb5
http://click.m.orama.com.br/?qs=10f03f13652c237277f038815a922cad8c5219130deacd40e26e49d319c927e0f55e62fc0c3c0f68c1f4aaae67d85919f3f2818f81b7abd7

