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NESTA MANHÃ

● Os principais índices da Ásia fecharam a sessão com ganhos. O Shanghai Composite da China caiu
0,1%.

● Na Europa, os mercados acionários recuam. O Stoxx Europe 600 cai 0,4%. O London Stock
Exchange Group suspendeu a negociação em mais de 50 ações russas. Os provedores de índices
MSCI e FTSE Russell afirmaram que vão cortar as ações russas de seus benchmarks na próxima
semana e a S&P Dow Jones Indices está considerando fazer o mesmo.

● A bolsa de valores russa permaneceu fechada pelo quarto dia consecutivo, enquanto o
governo procura limitar as vendas, tendo também imposto controles de capital sobre o rublo.
Representantes da Rússia e Ucrânia voltam a se encontrar hoje por negociação para um cessar-fogo

● Os futuros dos índices de Wall Street apontam para uma abertura no vermelho.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos voltaram a 1,87%.
● O ouro spot avança e é cotado a US$ 1.933,50 a onça.
● Os preços do petróleo foram acima de US$ 115 o barril pela primeira vez desde 2008, quando

as refinarias se recusaram a comprar petróleo russo, reduzindo o fornecimento global de energia. Os
contratos futuros de Brent, referência internacional, avançam 2,17%, para US$ 115,38 o barril.

● O Bitcoin está sendo negociado a US$ 43,2 mil.

AGENDA DO DIA

● 06:00    Zona do Euro: PMI Composto e do Setor de Serviços (Fev)
● 06:30    Reino Unido: PMI Composto e do Setor de Serviços (Fev)
● 10:00    Brasil: PMI Industrial Markit (Fev)
● 10:30    EUA:  Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
● 12:00    EUA:  PMI ISM Não-Manufatura (Fev)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 115.173,61 1,80% 1,80% 1,80% 9,87%

DI Jan 2025 (bps) 11,54% 11 11 11 94

Dólar PTAX (R$) R$ 5,1347 -0,09% -0,09% -0,09% -7,99%

NASDAQ (pts) 13.752,02 1,62% 0,42% 0,00% -12,10%

BRASIL: o pregão de meio expediente, após o carnaval, ganhou força pela alta das commodities e o
Ibovespa fechou acima dos 115 mil pontos. As metálicas se ajustaram à alta do minério de ferro e as
petrolíferas surfaram na escalada de alta do preço do petróleo. O decreto para redução do IPI anunciado na
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sexta (25) ergueu as varejistas. Com a expectativa para a inflação em alta, em meio à guerra na
Ucrânia, os juros futuros abriram o mês subindo.

EXTERIOR: as ações nos EUA subiram e os preços do petróleo dispararam, com os investidores
analisando o depoimento sobre os planos do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros e
aguardavam atualizações da Ucrânia. O S&P 500 subiu 1,9%, o Dow Jones avançou 1,8% e o Nasdaq
ganhou 1,6%. O aumento dos preços do petróleo é uma dor de cabeça para os bancos centrais que já lidam
com as taxas de inflação mais altas em décadas. A Agência Internacional de Energia afirmou que quer
enviar uma mensagem unificada e forte aos mercados globais de petróleo de que não haverá
déficit de suprimentos como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: a Assembleia Geral das Nações Unidas votou 141 a 5
para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, em uma repreensão amplamente simbólica ao
presidente russo, Vladimir Putin. Os EUA cancelaram um teste de mísseis de rotina programado para
quinta-feira para evitar a escalada das tensões nucleares com a Rússia, disseram autoridades. A
Secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que os EUA continuarão monitorando os esforços
russos para evitar as sanções impostas ao país desde a invasão da Ucrânia. Alguns democratas do
Senado escreveram em uma carta para Yellen na quarta-feira (2) levantando preocupações de que as
criptomoedas possam ser usadas para minar as penalidades abrangentes, que têm como alvo instituições
financeiras russas, seu banco central e indivíduos.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o relatório da ADP apresentou criação de 475 mil vagas no
setor privado em fevereiro. O presidente do Fed, Jerome Powell, voltou a sinalizar que um aperto
monetário deve ocorrer em 16 de março nos EUA. Em depoimento no Congresso, ele disse que
defenderá alta de 25 pontos-base e não descartou a possibilidade de uma alta agressiva em uma
reunião ou mais, caso a inflação permaneça alta. No Livro Bege do Fed, o sumário de opiniões que
embasa as decisões de política monetária, destaque para o avanço nos preços no país, enquanto a
perspectiva geral de curto prazo é otimista para a economia americana, mas com incertezas no
radar.

COVID-19: o Brasil ultrapassou a marca dos 650 mil mortos por covid-19. Ainda sob a influência do
feriadão, a média móvel dos últimos 7 dias caiu para 509. O país registrou 29.841 novos casos de Covid-19
em 24 horas. Na vacinação, 80,40% já tomou a 1ª dose, 72,30% 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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