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NESTA MANHÃ

● Os principais índices da Ásia fecharam em campo positivo. As ações chinesas subiram com
os investidores apostando que os formuladores de políticas aumentarão a flexibilização em
apoio a setores atingidos durante meses de repressão regulatória e desalavancagem. A alta
seguiu o esclarecimento do regulador de internet da China na quarta-feira (19) de que não estava
pedindo a aprovação de todos os investimentos ou captação de recursos de grandes empresas de
tecnologia, negando uma reportagem anterior da mídia .As ações de tecnologia, incorporadoras
imobiliárias e financeiras estavam entre os principais ganhadores. O índice Hang Seng de
referência de Hong Kong registrou alta de 3,42%. A exceção foi o Shanghai Composite, que caiu
0,09%.

● Na Europa, os índices operam no vermelho. As empresas de energia estiveram entre as maiores
quedas no índice Stoxx 600 da Europa, com o petróleo bruto caindo de uma alta de sete anos,
enquanto o rali dos metais impulsionou as mineradoras. O índice Stoxx Europe 600 recua 0,23%. A
presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que o BCE tem “todos os
motivos” para não responder na mesma magnitude do Fed à disparada dos preços ao
consumidor. O banco central está sob pressão para agir, mas as autoridades dizem que um
aumento da taxa de juros é altamente improvável este ano, já que a atual crise de inflação é
impulsionada por choques de oferta e um aumento nos custos de energia.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura com ganhos,
após o movimento de selloff global de títulos soberanos ter parado e os investidores voltaram seu
foco para os lucros corporativos.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent recuam 0,33% e são negociados a US$ 88,15 o
barril.

● O ouro spot recua 0,17% e é cotado a US$ 1.837,47 a onça.
● A busca pelos treasuries de 10 anos resultou no recuo das taxas dos respectivos títulos para

1,83%, que ainda permanecem altas na semana, devido a preocupações com a inflação elevada e a
perspectiva de aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve.

● O Bitcoin segue negociando no patamar de US$ 42 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 - Zona do Euro: Inflação ao Consumidor (dez)
● 09:30 - Zona do Euro: BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária
● 10:30 - EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
● 10:30 - EUA: Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (jan)
● 13:00 - EUA: Estoques de Petróleo Bruto

1



PANORAMA DIÁRIO | 20.01.2022

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 108.013,47 1,26% 1,02% 3,04% 3,04%

DI Jan 2025 (bps) 11,26% -21 0 66 66

Dólar PTAX (R$) R$ 5,4978 -0,43% -0,67% -1,48% -1,48%

NASDAQ (pts) 14.340,26 -1,15% -3,72% -8,34% -8,34%

BRASIL: em mais um dia descolando dos mercados no exterior, o Ibovespa teve um desempenho
positivo e superou os 108 mil pontos. O rendimento dos Treasuries recuou e refletiu no
fechamento das taxas de juros de longo prazo no Brasil. Os destaques foram as ações da Locaweb ON
que subiram 12,65%, Americanas ON avançando 9,90% e as units do Banco Inter fecharam em alta de
8,70%. Magazine Luiza ON e Via tiveram ganhos de 7,13% e 6,67%, respectivamente. O real é beneficiado
pelo movimento de perda de força do dólar no exterior e a queda das taxas de Treasuries, além da alta das
commodities, que eleva a atratividade da bolsa local para investidores estrangeiros. Os acenos de Lula à
Alckmin ao afirmar que não teria "nenhum problema" em compor uma chapa com o ex-governador de São
Paulo, também corroboram para atenuar o risco político.

EXTERIOR: os três principais índices acionários de Wall Street terminaram a sessão de quarta-feira (19) em
queda, num dia marcado pelo temor de inflação alta persistente exigir respostas mais severas de políticas
monetárias. O Dow Jones terminou em queda de 0,96%, o S&P 500 perdeu 0,97% e o Nasdaq caiu 1,15%. O
índice concentrado em tecnologia acumula uma retração de 10,7% da sua máxima histórica de
fechamento , estabelecida em novembro. Uma queda superior a 10% é considerada uma correção para um
índice de ações.

REAJUSTES AOS SERVIDORES: Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (19) que pode garantir
o reajuste salarial apenas para policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Ele
também descartou uma correção para as demais categorias do funcionalismo no Orçamento de 2022, mas
prometeu aumento para a peça orçamentária do ano seguinte. Bolsonaro deve decidir sobre o tema na
análise de possíveis vetos ao Orçamento de 2022 até sexta (21). (Folha)

COVID-19: O Brasil registrou nesta quarta-feira (19) o recorde de 205.310 novos casos conhecidos de
Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 100.322 - a maior
marca registrada até aqui. O país também registrou 349 mortes nas últimas 24 horas e a média móvel de
óbitos nos últimos 7 dias é de 215 - a maior registrada desde 2 de dezembro. Na vacinação, 75,6% da
população já tomou a 1ª dose e 68,78% 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.
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