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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, os principais índices fecharam no vermelho, acompanhando a sessão de terça-feira (8) de
Wall Street. O Shanghai Composite caiu 1,1%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,7%.

● Na Europa, as bolsas estão operando com lucros. O Stoxx Europe 600 avança mais de 3%.
● O mercado de ações da Rússia permaneceu fechado, embora as negociações no mercado de

moedas estivessem abertas. Os mercados monetários, que negociam empréstimos de curto prazo
entre bancos e outras instituições financeiras, e o mercado de recompra, também foram abertos.

● Os futuros dos índices de Wall Street apontam para uma abertura positiva.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos subiram a 1,90%.
● O ouro spot recua 1,71% e é cotado a US$ 2.015 a onça.
● Os contratos futuros de Brent recuam 1,27%, com o barril a US$ 126.
● O Bitcoin voltou ao patamar de US$ 42 mil. Em um comunicado publicado no site do Tesouro, a

secretária do Tesouro Janet Yellen parecia sugerir que a próxima ordem executiva de Biden seria
construtiva para o setor.

AGENDA DO DIA

● 09:00    Brasil: Produção Industrial (Jan)
● 12:00    EUA: Ofertas de Emprego JOLTs (Jan)
● 12:30    EUA: Estoques de Petróleo Bruto

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 111.203,45 -0,35% -2,86% -1,71% 6,09%

DI Jan 2025 (bps) 12,38% 12 41 96 178

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0903 0,64% 0,29% -0,96% -8,78%

NASDAQ (pts) 12.795,55 -0,28% -3,89% -6,92% -18,21%

BRASIL: a volatilidade do mercado acionário segue alta com o prolongamento do conflito entre Rússia e
Ucrânia, os impactos recentes nos preços do petróleo e o cenário inflacionário global. Após oscilar bastante,
o Ibovespa fechou aos 111.203,45 pontos. Entre as maiores altas, Cielo ON (6,11%(, Lojas Renner ON (6,37%)
e BRF ON (7,03%). Dependentes de combustíveis, Azul PN e Gol PN recuperaram 7,09% e 7,08% depois de
tombarem quase 20% no pregão de segunda-feira (7). A incerteza sobre a trajetória das contas
públicas no momento em que as conversas sobre medidas para subsidiar o preço de combustíveis
avançam no meio político impulsionou o aumento dos juros futuros. Por parte da equipe econômica, é
a primeira vez desde a campanha eleitoral de 2018, quando foi prometido um choque de liberalismo no país,
que se admite mudança na fórmula de preços da Petrobras como alternativa para conter o aumento
dos combustíveis diante da disparada do petróleo.
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EXTERIOR: as ações em Wall Street registraram outra sessão negativa e o petróleo subiu quando o
presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a proibição das importações de combustíveis fósseis
russos, incluindo petróleo. A medida será acompanhada pelo Reino Unido, que disse que proibiria as
importações de petróleo, embora continue permitindo que o gás natural e o carvão do país. O Dow Jones
caiu 0,56%, o S&P 500 recuou 0,72% e o Nasdaq cedeu 0,28%. Ações, commodities, moedas
estrangeiras e títulos soberanos têm oscilado fortemente nas últimas duas semanas desde que a Rússia
invadiu a Ucrânia, com investidores sintonizados com qualquer mudança de sentimento para calibrar as
avaliações de ativos. As sanções e a guerra abalaram especialmente commodities, fazendo com que
o petróleo disparasse junto com níquel a trigo. Isso complica a tarefa dos formuladores de políticas, que
enfrentam o dilema de conter a inflação sem interferir na recuperação econômica.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: um comboio de civis foi evacuado da cidade sitiada
de Sumy, no nordeste da Ucrânia, mas novos bombardeios russos interromperam o esforço. Os
combates intensos continuaram em todo o país, particularmente em Mariupol, onde os esforços de
evacuação falharam pelo quarto dia. O combate continuou em torno da cidade estratégica de Izyum, no
leste da Ucrânia, onde as forças russas avançaram enquanto tentavam cercar algumas das forças mais
endurecidas do país na região de Donbas. A Ucrânia continuou a repelir as tentativas russas de invadir
a cidade portuária de Mykolaiv, no sudeste, a porta de entrada para Odessa. Dois milhões de pessoas
fugiram da Ucrânia nos 13 dias desde o início da guerra, disse a agência de refugiados da ONU, à medida
que o êxodo aumenta. Desde que a guerra começou, muitos não-russos que vivem na Rússia com
meios têm se apressado para deixar o país. Os motivos incluem o financeiro, logístico e moral. A
Polônia disse que disponibilizará jatos de combate MiG-29 para os EUA, após dias de negociações sobre
como colocar esses aviões nas mãos da Ucrânia. A PepsiCo está revendo opções para seus negócios na
Rússia, incluindo a saída. O McDonald's disse que estava fechando temporariamente seus cerca de 850
restaurantes no país. A Starbucks suspenderá todas as atividades comerciais na Rússia, incluindo o envio de
todos os produtos da Starbucks. (WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: o déficit comercial dos EUA atingiu um novo recorde em
janeiro, antes da crise Rússia-Ucrânia, à medida que as importações de veículos e suprimentos de
energia aumentaram, enquanto as exportações caíram. A lacuna do comércio exterior de bens e
serviços cresceu 9,4% em relação ao mês anterior, para US$ 89,7 bilhões em janeiro, informou o
Departamento de Comércio. ( WSJ)

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI)
subiu 1,50% em fevereiro, percentual inferior ao apurado no mês anterior, quando variou 2,01%, de
acordo com a FGV. O IPA-DI, que representa o atacado, teve elevação de 1,94% em fevereiro. O
IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,28%. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de
preços na construção, teve elevação de 0,38%. De acordo com a divulgação do IBGE, o Índice de Preços
ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de
1,18% em janeiro . O destaque foi a contribuição de 1,02 p.p. de bens intermediários. Considerando
apenas a indústria extrativa, houve alta de 9,54% em janeiro, após a queda de 12,77% registrada
em dezembro. Já a indústria de transformação registrou aumento de 0,75% em janeiro, ante uma alta de
0,67% no IPP de dezembro. O setor automotivo teve uma queda na produção e nas vendas de
veículos em fevereiro deste ano. Foram produzidas 165,9 mil unidades, o que representa uma queda
anual de 15,8%, segundo dados da Anfavea.
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COVID-19: foram registradas 518 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e confirmados 78.374 novos
casos no período. Na vacinação, 80,71% já tomou a 1ª dose, 72,86% 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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