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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, se recuperando de perdas causadas
pela escalada das tensões entre Ucrânia e Rússia. Os mercados da China continental lideraram os
ganhos, impulsionados por ações da indústria de chips. O Shenzhen Composto subiu 1,75%,
enquanto o Xangai Composto, principal índice acionário chinês, avançou 0,93%. Não teve pregão no
Japão em função do feriado de Aniversário do Imperador.

● As ações europeias operam no positivo. O índice Stoxx Europe 600 avança 0,77% na esteira
da divulgação de balanços corporativos. O CPI da zona do euro atingiu uma taxa anual
recorde de 5,1%.

● Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta, sugerindo que os mercados à vista
poderão tentar se recuperar após sofrerem fortes perdas ontem.

● O ouro spot recua 0,22% e é cotado a US$ 1.894 a onça.
● Os juros dos Treasuries de 10 anos subiram a 1,97%.
● Os preços dos contratos do petróleo Brent cedem 0,57% a US$ 96,27 o barril.
● O Bitcoin retorna ao patamar de US$ 38,8 mil.

AGENDA DO DIA

● 07:00 - Zona do Euro: Índice de Inflação ao Consumidor CPI (Jan)
● 09:00 - Brasil: IPCA-15 (Fev)
● 09:00 - Brasil: Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Jan)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.891,80 1,04% 0,01% 0,67% 7,70%

DI Jan 2025 (bps) 11,40% 6 0 18 80

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0611 -0,76% -1,42% -5,53% -9,31%

NASDAQ (pts) 13.381,52 -1,23% -1,23% -6,03% -14,47%

BRASIL: o Ibovespa desacelerou ao longo da tarde, mas conseguiu zerar as perdas do dia anterior
ao fechar perto dos 113 mil pontos, após três sessões negativas. O presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto, durante participação em evento, observou que Rússia e Brasil são os países com
taxas de juros acima do nível considerado neutro. Refletindo o fluxo para Brasil, o dólar à vista seguiu
em baixa. Por outro lado, a recuperação dos preços de commodities, de grãos a metais e petróleo,
tem beneficiado as empresas do setor e a demanda pelas respectivas ações. Na B3, destaque para o
desempenho de Vale ON (+1,73%) e Usiminas PNA (+1,66%), apesar do ajuste marginalmente negativo para
os preços do minério em Qingdao (China) após recente recuperação. Os ganhadores do Ibovespa foram
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Fleury (+8,23%), Soma (+7,32%), Cogna (+7,05%) e Minerva (+6,16%). No lado oposto, Banco Inter (Unit
-9,62%), Americanas ON (-5,40%), ainda refletindo os efeitos da queda do site de compras, e Embraer
(-4,63%). O dia foi também negativo para Petrobras (ON -1,55%, PN -0,32%), assim como para os grandes
bancos, à exceção de Itaú (PN +0,90%) e BB (ON +0,94%).

EXTERIOR: em Nova York, após a pausa para o Dia do Presidente, o ajuste à escalada de tensões na
Ucrânia resultou em queda de 1,01% do S&P 500, recuo de 1,42% do Dow Jones e perda de 1,23%
do Nasdaq. A ameaça de guerra tornou-se o mais recente curinga para investidores que já estavam
preocupados com interrupções na cadeia de suprimentos, inflação em rápido aumento e planos dos bancos
centrais para apertar a política monetária. O S&P 500 registrou perda de mais de 10% em relação ao
pico de 3 de janeiro e marcou sua primeira correção desde o início da pandemia de Covid-19 em
fevereiro de 2020. Todos os 11 setores do S&P 500 fecharam em baixa. Setores para os quais os
investidores tendem a migrar durante períodos de incerteza – incluindo ações de empresas de serviços
públicos e imobiliárias – sofreram perdas relativamente pequenas, enquanto os mais arriscados, como ações
de crescimento, sofreram perdas maiores. As ações de consumo discricionário foram as mais atingidas,
com o grupo caindo 3%. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que a autoridade deve
começar a sair da postura em política monetária tomada de forma emergencial em virtude da pandemia. Em
evento, o dirigente disse ainda que o movimento deve ser feito sem prejudicar os empregos, e que o Fed
será guiado por dados para adotar suas próximas decisões, incluindo sobre alta de juros.

TENSÃO NA UCRÂNIA: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenou a mobilização de
reservistas quando as tropas russas invadiram a região de Donbass, no leste da Ucrânia, e as nações
ocidentais anunciaram medidas para punir Moscou por reconhecer dois estados controlados pela Rússia
como independentes, sinalizando o potencial aumento do custo econômico para a Rússia por mais
agressão. Zelensky, em um discurso televisionado, disse que a ameaça da Rússia à soberania da
Ucrânia o está forçando a chamar militares contratados para o serviço ativo e mobilizar membros
das recém-criadas brigadas de defesa territorial para exercícios. Ele disse que a Ucrânia não realizará
uma mobilização geral de civis, instando-os a continuar a vida normal. (WSJ)

PACOTE DOS COMBUSTÍVEIS: o relator dos projetos que visam reduzir os preços dos combustíveis no
Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), garantiu a votação para esta quarta-feira (23). Ele já havia feito
alterações nos textos, como a retirada do imposto de exportação como fonte para custear uma conta de
estabilização dos preços, mas uma nova versão ainda será divulgada antes da sessão. O presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a votação dos projetos poderia ficar para depois do
Carnaval. Segundo ele, os senadores ainda tentavam consenso sobre as propostas. São 2 projetos: o PLP 11
de 2020 que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis (este já passou pela Câmara, ou seja, se os
senadores aprovarem sem mudanças vai para a sanção); e o PL 1.472 de 2021 que cria uma conta de
estabilização dos preços com um rol de possíveis fontes de financiamento. A principal delas são os
dividendos da Petrobras distribuídos à União. (Poder 360)

NOVAS MEDIDAS ECONÔMICAS: o assessor especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida, afirmou nesta terça-feira (22) que o governo prepara um conjunto "robusto" de
medidas. Sem querer antecipar detalhes sobre o anúncio feito mais cedo pelo ministro Paulo Guedes de
que o governo estuda autorizar novos saques de recursos das contas do FGTS, Sachsida apenas
garantiu que as medidas econômicas "não estão olhando o cenário eleitoral". (Broadcast)
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COVID-19: a média móvel semanal de casos de covid-19 ficou abaixo de 100 mil pela primeira vez
desde o dia 18 de janeiro, informou o Consórcio de Imprensa. A média móvel de casos foi de 98.131, índice
40% menor do que o registrado há duas semanas. Em 24 horas, foram notificadas 101.285 infecções.
No mesmo intervalo, foram contabilizadas 839 mortes. A média móvel é de 816. Na vacinação, 79,84% já
tomou a 1ª dose, 71,64% 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.
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