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NESTA MANHÃ

● As bolsas asiáticas registraram quedas acentuadas nesta quinta-feira. O índice Hang Seng
de Hong Kong afundou 3,21% e o Nikkei do Japão caiu 1,81%. Os investidores correram para os
ativos portos seguros, derrubando as ações e elevando os preços do petróleo, ouro e títulos do
governo, depois que mísseis e ataques aéreos russos atingiram a capital da Ucrânia , Kiev, e mais de
uma dúzia de outras cidades em todo o país.

● As ações europeias são negociadas no vermelho, diante do provável impacto econômico que
a região sofrerá. O índice Stoxx Europe 600 desaba 3%. O benchmark MOEX para as ações
russas caiu 45%, colocando-o a caminho de sua maior queda já registrada. O rublo russo
enfraqueceu para uma baixa recorde, caindo até 9% em relação ao dólar e sendo negociado
a 90 rublos para US$ 1, antes de se recuperar moderadamente. O banco central russo disse que
interviria no mercado de câmbio e proibiu a venda a descoberto. O mercado de câmbio da
Ucrânia suspendeu suas operações sob medidas de lei marcial, de acordo com um comunicado de
seu banco central. A bolsa de valores do país também adiou a atividade.

● Os índices futuros das bolsas de Nova York apontam para um dia negativo. O ataque russo,
rapidamente condenado pelo presidente Biden, aumenta a pressão sobre uma economia
global que já sofre com cadeias de suprimentos emaranhadas e algumas das mais altas taxas de
inflação em anos. Os mercados já reduzem as apostas em aumentos de juros pelo Federal
Reserve em 2022, com cerca de seis aumentos de 25 pontos-base esperados. Os investidores
continuam preocupados que o aperto do Fed possa sufocar a expansão da maior economia
do mundo.

● Os juros dos Treasuries de 10 anos recuaram a 1,86%. Os rendimentos dos títulos caem à
medida que os preços sobem. Os títulos do governo europeu também subiram, com o rendimento
equivalente do bund alemão caindo para 0,111%.

● O dólar se fortalece frente a outras moedas, o DXY avança 0,88%. As moedas consideradas
paraísos, como o iene japonês, também se valorizaram.

● O ouro spot avança 3,07% e é cotado a US$ 1.967 a onça, o nível mais alto em mais de um ano.
● Os preços dos contratos do petróleo Brent dispararam 8,39% a US$ 104,96 o barril. Outros

mercados de commodities também entraram em convulsão. Os contratos futuros de gás natural
na Europa subiram 21% e os preços de referência para alumínio e níquel, dois metais dos
quais a Rússia é um grande produtor, atingiram seus níveis mais altos em cerca de uma
década. Os futuros de trigo e milho também avançaram para altas de vários anos, já que
tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de grãos.

● O Bitcoin desabou para o patamar de US$ 34 mil. O segundo maior token Ether também sofreu
pesadas perdas, já que as áreas mais especulativas dos mercados foram as mais atingidas.

AGENDA DO DIA

● 09:00 - Brasil: Taxa de Desemprego
● 10:30 - EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
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RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 112.007,61 -0,78% -0,77% -0,12% 6,85%

DI Jan 2025 (bps) 11,27% -14 -14 5 67

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0143 -0,92% -2,33% -6,40% -10,15%

NASDAQ (pts) 13.037,49 -2,57% -3,77% -8,44% -16,67%

BRASIL: em mais um dia com os mercados globais reagindo ao aumento das tensões entre a Rússia e o
Ocidente, o Ibovespa não conseguiu se sustentar em território positivo. Somou-se a aversão ao
risco global, os resultados corporativos abaixo das expectativas dos analistas e a queda de ações
de companhias que se beneficiam da desvalorização da moeda local. Os contratos futuros do
petróleo Brent fecharam o dia em leve alta, próximo dos US$ 94 o barril, e contribuíram para os ganhos em
empresas como PetroRio ON (1,43%) e Petrobras PN (1,42%). A exceção foi a 3R Petroleum ON, que
despencou 12,49% após divulgar seu balanço. O dólar chegou a ficar abaixo da barreira psicológica dos
R$ 5 e com isso as exportadoras também recuaram, com a Suzano ON fechando em queda de 6,11% e
as siderúrgicas também registrando perdas. CSN ON caiu 4,86%, Gerdau PN perdeu 3,35% e Usiminas PNA
recuou 3,12%. Os juros futuros voltaram a seguir o câmbio e se ajustaram em queda firme ontem
(23), à medida que os agentes financeiros ponderam possíveis efeitos desinflacionários advindos
do recuo do dólar.

EXTERIOR: a ameaça de guerra na Ucrânia segue ampliando as incertezas nos mercados globais. Hoje, a
Ucrânia declarou estado de emergência e começou a mobilizar reservistas, pedindo a seus cidadãos que
deixem imediatamente a Rússia. Com isso, os três principais índices acionários em Wall Street
encerraram a sessão desta quarta-feira (23) em forte queda. O Dow Jones recuou 1,38%, o S&P
500 perdeu 1,84% e o Nasdaq caiu 2,57%. Dez dos 11 índices setoriais do S&P fecharam no vermelho, o
setor de energia ficou positivo em 1%. As implicações da atual crise dependem da evolução das tensões e a
despender da saída (militar ou diplomática) os preços da energia podem ser levados para patamares ainda
mais altos, pressionando também inflação nas economias ocidentais. O ouro alcançou a cotação de US$
1.910,40 por onça-troy.

TENSÃO NA UCRÂNIA: o presidente russo, Vladimir Putin, disse que ordenou uma “operação militar
especial” para proteger o povo da região separatista de Donbass, mas que a Rússia “visará a
desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia”. Em um discurso televisionado nacionalmente, Putin apelou
aos soldados ucranianos para deporem as armas e voltarem para casa. Ele disse que a Rússia não planeja
“ocupar” seu vizinho do sul, mas que deve “se defender daqueles que fizeram a Ucrânia como
refém” – os EUA e seus aliados que cruzaram a “linha vermelha” da Rússia com a expansão da aliança da
Otan. Mais cedo, o Parlamento da Ucrânia já havia aprovado a declaração de estado de emergência
por 30 dias no país, prorrogáveis por mais 30 dias. O decreto vale para toda a Ucrânia, exceto as
províncias de Donetsk e Luhansk, na região de Donbass, no leste ucraniano. A área já está em estado de
emergência desde 2014. (Bloomberg / Poder 360)
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PACOTE DOS COMBUSTÍVEIS: o Senado Federal adiou para 8 de março a votação do pacote de
projetos de lei que visa a reduzir o preço dos combustíveis. As propostas constavam na pauta de
votação desta quarta-feira (23), mas acabaram retiradas pela segunda semana consecutiva. A decisão foi
tomada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após uma longa discussão entre os
congressistas que pediam mais tempo para discutir as propostas. Na versão atual do texto, o relator prevê
que os estados terão a opção de criar uma alíquota única de ICMS sobre os combustíveis . Mas
enquanto isso não for implementado pelos governadores, o imposto sobre o diesel e o biodiesel deverá ser
cobrado sobre uma base de cálculo definida, obtida pela média móvel dos últimos cinco anos. A regra,
tratada como uma "transição", valeria até 31 de dezembro de 2022. O texto também mantém a conta de
estabilização, mas tendo como fontes de financiamento as receitas com royalties de petróleo, participações
especiais e dividendos pagos pela Petrobras à União. Para a equipe econômica, o cenário ideal é que
esse projeto que trata da conta de estabilização seja deixado de lado e avance apenas o pacote que
prevê a alteração nas regras do ICMS. (Folha)

IPCA-15: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da
inflação oficial do país, ficou em 0,99% em fevereiro, após ter registrado taxa de 0,58% em
janeiro. Trata-se da maior variação para um mês de fevereiro desde 2016 (1,42%). No ano, o IPCA-15
acumula alta de 1,58% e, em 12 meses, de 10,76%, acima dos 10,20% registrados nos 12 meses
imediatamente anteriores. Com a maior variação (5,64%) entre os grupos, o segmento de Educação
teve um impacto de 0,32 p.p. no índice, dois quais 0,28 p.p. vieram da alta dos cursos regulares
(6,69%), por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo.

RESULTADO PETROBRAS: a Petrobras terminou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido de R$ 31,5
bilhões, queda de 47,4% em comparação com o lucro de R$ 59,89 bilhões apurado no mesmo período de
2020. O último trimestre de 2020 teve a contabilização de vários itens não recorrentes, o que dificulta a
comparação da última linha. Com isso, a empresa encerrou 2021 com lucro acumulado recorde de R$
106,6 bilhões, quarto ano consecutivo de ganho. A companhia informou ainda que o conselho de
administração autorizou uma distribuição complementar de dividendos equivalente a R$ 2,8610762
bruto por ação preferencial e ordinária em circulação. A proposta será encaminhada à assembleia geral
de acionistas, prevista para 13 de abril de 2022. Se aprovado, o pagamento será feito em maio. (Valor)

COVID-19: Em 24 horas, foram notificadas 133.626 infecções. No mesmo intervalo, foram contabilizadas
956 mortes, com a média móvel de óbitos em 7 dias está em 803. Na vacinação, 79,98% já tomou a 1ª
dose, 71,78% 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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