
PANORAMA DIÁRIO | 21.02.2022

NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam sem direção única. O Shanghai Composite da China e o Kospi da
Coreia do Sul fecharam estáveis. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,65% e o Nikkei 225 do Japão
recuou 0,78%.

● Os índices de ações europeus oscilam. Os investidores observam os sinais de escalada entre
Moscou e o Ocidente, juntamente com as perspectivas de um encontro diplomático entre o
presidente Joe Biden e seu colega russo Vladimir Putin. Também continuam tentando avaliar em
quanto e com que rapidez o Federal Reserve aumentará as taxas de juros para domar a inflação. O
índice Stoxx Europe 600 recua 0,43%

● As bolsas de valores dos EUA estarão fechadas na segunda-feira (21) pelo feriado do Dia do
Presidente. Os índices futuros de Wall Street flutuam levemente.

● O ouro spot recua 0,12% e é cotado a US$ 1.896,18 a onça.
● Os juros dos Treasuries estão a 1,93%.  O dólar cai frente às principais moedas do mundo.
● Os preços dos contratos do petróleo Brent cedem 0,13% a US$ 93,42 o barril.
● O Bitcoin afunda e é negociado a US$ 38 mil.

AGENDA DO DIA

● Feriado - EUA: Dia do Presidente
● 06:00 - Zona do Euro: PMI Industrial e Serviços
● 08:25 - Brasil: Boletim Focus
● 10:15 - China: Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC
● 13:15 - EUA: Discurso de Bowman, Membro do FOMC

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.879,85 -0,57% -0,61% 0,66% 7,69%

DI Jan 2025 (bps) 11,40% -6 2 18 80

Dólar PTAX (R$) R$ 5,1339 -0,44% -1,25% -4,17% -8,00%

NASDAQ (pts) 13.548,07 -1,23% -1,76% -4,86% -13,40%

BRASIL: o Ibovespa fechou o segundo pregão consecutivo em queda, acumulando retorno negativo na
semana e e pôs fim à sequência de cinco semanas seguidas de ganhos. A crise geopolítica entre a Rússia
e a Ucrânia, além dos receios relacionados à normalização da política monetária nos Estados
Unidos contribuíram para mais um dia negativo ao redor do mundo. Os agentes financeiros também
reagiram aos resultados corporativos do quarto trimestre de empresas locais. A Rumo ON fechou em
queda de 8,81% após registrar prejuízo líquido de R$ 384 milhões no quarto trimestre do ano passado,
revertendo o lucro de R$ 3 milhões do ano anterior, reflexo da quebra da safra de milho em 2021. Na outra
ponta, a Cielo ON disparou 12,30% após informar que sua subsidiária integral Cielo USA Inc. celebrou um
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contrato para a venda da totalidade das ações da Merchant E-Solutions Inc. para Sam I Acquisition Corp.,
uma subsidiária da Integrum Holdings L.P. O dólar encerrou a sessão em queda, com o mercado de
câmbio local se beneficiando do fluxo de capitais que continua entrando no Brasil. Em linha com os
rendimentos sobre os títulos do Tesouro americano, que recuaram com a busca dos investidores por ativos
de segurança, os juros futuros fecharam em queda na sexta-feira (18). A performance do real,
novamente superior à de moedas pares, também contribuiu com a redução de prêmio de risco ao longo de
toda a curva.

EXTERIOR: a perspectiva de conflito geopolítico voltou a disparar um movimento de busca por proteção
nos mercados globais. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos recuaram a 1,925%, de 1,964% do
fechamento da véspera, e os índices em Nova York fecharam o dia em queda. O S&P 500 caiu
0,72%, o Dow Jones perdeu 0,68% e o Nasdaq teve baixa de 1,23%. As ações do setor de energia
tiveram uma queda de 0,79%. O segmento sofre com a fraqueza dos preços do petróleo. Ainda que na sexta
o Brent tenha conseguido fechar em território positivo, a referência global da commodity e o WTI
terminaram a semana com perdas acumuladas. Após um forte rali neste ano, em meio aos temores sobre a
oferta global de petróleo, que não está conseguindo acompanhar a forte recuperação da demanda, uma
retomada do acordo nuclear do Irã abriria a possibilidade de que a produção iraniana, de 1 milhão
de barris por dia, volte aos mercados globais.

TENSÃO NA UCRÂNIA: Putin e o presidente francês Emmanuel Macron conversaram no domingo e
concordaram em continuar buscando uma solução diplomática. Macron propôs que os líderes dos
EUA e da Rússia realizassem uma cúpula para discutir segurança e estabilidade estratégica na
Europa, seguida de uma segunda cúpula com as partes interessadas relevantes. Biden e Putin teriam
aceitado “o princípio” dos encontros. A inteligência dos EUA ofereceu uma versão diferente das intenções
de Putin. Um oficial americano disse que Putin já deu ordens de ataque a seus comandantes. Autoridades
americanas alertaram na sexta que esperam um ataque russo à Ucrânia nos próximos dias e que as
perspectivas de evitar a guerra parecem pequenas. De acordo com o embaixador dos EUA na
Organização para Segurança e Cooperação na Europa, Michael Carpenter, a Rússia mobiliza atualmente um
montante entre 169 mil e 190 mil militares nas fronteiras. (Bloomberg /WSJ)

CRIPTO: o Banco Central do Brasil avalia a elaboração de diretrizes para impor fiscalização às
transações financeiras com criptomoedas e definir penalidades para conter a explosão de golpes e
fraudes . Para isso, um projeto de lei tem de ser apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), a pedido
do BC. A proposta de regulação deve ser enviada ao Congresso ainda no primeiro trimestre. A ideia é que as
regras entrem em vigor até o final deste ano. Segundo informações da Receita repassadas ao BC, o setor
movimenta cerca de R$ 130 bilhões no país ao ano. A falta de fiscalização abre caminho para roubos e
fraudes. De acordo com as Polícias Federal e Civil de São Paulo, já somaram cerca de R$ 6,5 bilhões em
menos de dois anos.(Folha )

ELEIÇÕES 2022: o acerto entre PT E PSB para formar uma federação se tornou uma dúvida – embora o
apoio do PSB à eleição de Lula esteja garantido até agora. Considerando que a aliança nacional está
preservada em qualquer cenário, petistas e aliados de Alckmin ainda mantêm a aposta de que o
ex-governador se filiará ao PSB. Alckmin tem dito que escolherá seu partido em março, mês em
que ele e Lula pretendem anunciar publicamente a chapa. O ex-governador também tem como
opções o PV, o Solidariedade e o PSD. ( Folha)
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COVID-19: o Brasil registrou neste domingo (20) 424 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, com
isso, a média móvel de óbitos nos últimos 7 dias é de 845. Em comparação à média de 14 dias atrás, a
variação foi de +10%, indicando tendência de estabilidade. O país também registrou 48.490 novos
casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 103.508. Em
comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -37%, indicando tendência de queda nos casos da
doença pelo 11º dia. Na vacinação, 79,69% já tomou a 1ª dose, 71,55% 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.

3

http://click.m.orama.com.br/?qs=08a7d5bcd127282751bc5d7dc1efedaec27e39199a37e39fd2140ee4b2d48e9ab3474b201f97dc295c38cfb77f9a32532b3d3644962d6608
http://click.m.orama.com.br/?qs=08a7d5bcd12728270641a57f4b856371174ba213b8f553f90d29dacf827328b9727a14535dbe6779619eb9941c0c590a133e993d0a6f88f3
http://click.m.orama.com.br/?qs=08a7d5bcd1272827b06e74af695e5dbbed156e839cf82995edf524ac27084af1b5a3aaf3d3382493bbdde4b4139f391b21cdd37f4fe519f0
http://click.m.orama.com.br/?qs=08a7d5bcd1272827550509592ec9e9bcef2e0edafa9a6c724044399ea416e87f09d970791f1844c22d12c63c50116e257af8774d06f359b7

