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NESTA MANHÃ

● Na Ásia, os principais índices encerraram a sessão com fortes altas, seguindo o movimento de
Wall Street do dia anterior (9). O Nikkei do Japão avançou 3,94% e o Hang Seng de Hong Kong
subiu 1,27%.

● Na Europa, as bolsas estão operando no vermelho, em meio a preocupações com a inflação,
enquanto os investidores aguardam reunião do Banco Central Europeu para avaliar a resposta dos
formuladores de políticas à guerra na Ucrânia. O Stoxx Europe 600 recua 1%.

● Os futuros dos índices de Wall Street sinalizam uma abertura negativa.
● Os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos estão em 1,93%.
● O ouro spot está de lado cotado a US$ 1.995 a onça.
● Os contratos futuros de Brent disparam mais de 5%, a US$ 117 o barril, após a forte queda

de ontem.
● O Bitcoin retornou ao patamar abaixo de US$ 40 mil, após uma alta acentuada, desencadeada pelo

otimismo sobre uma revisão iminente da supervisão de criptomoedas nos EUA que poderia fornecer
clareza regulatória para os investidores.

AGENDA DO DIA

● 07:00    Europa: Cúpula de Líderes União Europeia
● 08:00    Brasil: Empregos do Caged (Jan)
● 09:00    Brasil: Venda no Varejo (Jan)
● 09:45    Europa: Decisão de Política Monetária do BCE
● 10:30    EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
● 10:30    EUA: Índice de Inflação CPI (Fev)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 113.900,34 2,43% -0,50% 0,67% 8,66%

DI Jan 2025 (bps) 12,12% -26 15 70 152

Dólar PTAX (R$) R$ 5,0094 -1,59% -1,31% -2,53% -10,23%

NASDAQ (pts) 13.255,55 3,59% -0,43% -3,61% -15,27%

BRASIL: com a possibilidade de um abrandamento no tom das discussões e, consequentemente, no
conflito entre Rússia e Ucrânia, os mercados acionários globais encontraram espaço para realizar
uma sessão de recuperação. O Ibovespa só não subiu mais porque a Vale, ação com grande participação
no índice, figurou entre as poucas quedas do pregão. Natura ON disparou 16,25%, CVC Brasil ON ganhou
16,97% e Banco Inter units teve alta de 15,18%. O dólar comercial encerrou em queda, chegando a ser
negociado abaixo dos R$ 5,00 em alguns momentos da sessão. Os juros futuros encerraram em baixa.
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O movimento mais expressivo se deu nos trechos curtos da curva a termo, mais sensíveis à política
monetária e ao cenário inflacionário de curto prazo.

EXTERIOR: os investidores seguiram monitorando a guerra na Ucrânia, com acenos de autoridades a uma
solução diplomática para o conflito, mas com os dados de empregos no radar. Em Wall Street, os
principais índices acionários ostentaram fortes ganhos. O Dow Jones subiu 2% e o S&P 500 ganhou
2,57%, no melhor desempenho diário desde junho de 2020. Já o índice eletrônico Nasdaq disparou 3,59%. O
petróleo retraiu, após registrar fortes altas na sessão anterior (8). Além disso, investidores
acompanharam a liberação emergencial de estoques do óleo e dados semanais do Departamento de
Energia (DoE) americano. Na Nymex, o barril do petróleo WTI com entrega prevista para abril fechou em
queda de 13,54% a US$ 110,16. Enquanto o do Brent para maio perdeu 13,16% na Intercontinental Exchange
(ICE), a US $111,14. A Agência Internacional de Energia (AIE) informou que os Estados membros já
liberaram 62,7 milhões de barris de maneira emergencial de seus estoques. Os Emirados Árabes
Unidos disseram que pedirão à aliança Opep+ para aumentar a produção de petróleo mais
rapidamente, embora o ministro da Energia mais tarde tenha parecido atenuar essa mensagem.

DESDOBRAMENTOS DA GUERRA NA UCRÂNIA: o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia
pretende pressionar a Rússia a declarar um cessar-fogo e retirar suas forças militares durante uma
reunião com seu colega russo nesta quinta-feira (10), disse a embaixada da Ucrânia na Turquia. O
vice-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Ihor Zhokva, afirmou que a Ucrânia está disposta a discutir
neutralidade em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O presidente da Ucrânia,
Volodymyr Zelensky, disse estar preparado para fazer concessões em prol de terminar a guerra. Um
ataque aéreo russo atingiu uma maternidade na cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, disseram
autoridades locais, enquanto a invasão de Moscou mudou para uma nova fase destinada a alvos civis. Os
pisos de fábrica da Lada pararam quando as sanções ocidentais privaram sua controladora das
peças e suprimentos necessários para fabricar carros.

INDICADORES ECONÔMICOS NOS EUA: a abertura de postos de trabalho caiu de 11,448 milhões em
dezembro, conforme dado revisado, para 11,263 milhões em janeiro, segundo o Relatório Jolts,
publicado pelo Departamento do Trabalho do país. Depois, só acelerou as quedas em meio a um
cessar-fogo para permitir a fuga de habitantes na região que circunda Kiev, enquanto investidores
monitoravam as perspectivas de diálogo para uma eventual solução no conflito. No relatório semanal do
Departamento de Energia, os estoques de petróleo no país caíram 1,863 milhão de barris, a 411,562
milhões de barris, na semana encerrada em 4 de março.

INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL: a produção industrial recuou 2,4% em janeiro na
comparação com dezembro de 2021, na série com ajuste sazonal, de acordo com o IBGE. Os dados
fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) . A queda foi maior que a mediana da
expectativa dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de contração de 1,8%. O resultado
mostra uma redução de ritmo da atividade em 20 dos 26 ramos industriais pesquisados, com
destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (-17,4%) . Foi a contração mais
espalhada no setor industrial desde abril de 2020, quando houve queda em 23 áreas devido ao impacto do
início da pandemia do covid-19. Assim, a indústria brasileira opera 3,5% aquém do patamar de fevereiro de
2020, com apenas 8 das 20 áreas industriais acima do nível pré-crise sanitária. Nesta comparação, a que
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mais acumula quedas é a indústria de móveis (-23,9%) e automotiva (-21,3%). A produção de bens de
capital recuou 5,6% em janeiro ante dezembro.

POLÍTICA BRASIL: com os ministros divididos sobre a melhor fórmula para conter a alta dos
combustíveis, o governo decidiu agir em duas frentes. Enquanto aposta na aprovação dos projetos de
lei no Senado, técnicos elaboram o modelo de um subsídio de curto prazo, que poderia ser criado por
medida provisória. Para alguns especialistas em contas públicas, neste momento, essa seria uma resposta
menos ruim se comparada a um congelamento de preços. O governo considera viabilizar o subsídio por
meio de abertura de crédito extraordinário, mas a equipe econômica ainda faz ressalvas a essa
opção. (Valor)

COVID-19: foram registradas 652 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e confirmados 49.078 novos
casos no período. Na vacinação, 80,78% já tomou a 1ª dose, 72,84% 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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