Veja os principais acontecimentos do
dia que podem impactar a economia e seus
investimentos

BRASIL
Em dia de agenda local sem grandes novidades, o Ibovespa deve seguir, hoje,
o humor das bolsas internacionais. No cenário político, ontem, o Presidente
Jair Bolsonaro afirmou que pode garantir apenas o reajuste salarial de policiais
federais, PRF e agentes penitenciários, e que os demais podem ter reajuste
apenas em 2023. A fala é vista como positiva e minimiza o risco de um novo
descalabro fiscal. É a primeira manifestação do Presidente nesse sentido.

MUNDO
Na manhã de hoje, os mercados europeus operam majoritariamente em baixa
após a inflação na zona do euro atingir a máxima histórica em dezembro. Na
Ásia, boa parte das bolsas fecharam em alta após a China reduzir suas taxas

de juros de referência. Já os futuros de NY ensaiam leve valorização até o
momento.

EMPRESAS
No pregão de ontem, o Ibovespa fechou em alta de 1,26%, nos 108.013
pontos. A maior alta do dia ficou com Locaweb, cujas ações subiram 12,64%.
Já a maior queda ficou com Embraer, com desvalorização de 2,78%.

07h00 Zona do euro Eurostat: CPI - Dez (final)
09h30 Alemanha BCE divulga ata da última de decisão de política monetária
10h30 EUA Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego - semana até
15/01
11h00 Tesouro faz leilão de LTN 01/04/2023, 01/04/2024 e 01/07/2025 e de
NTN-F para 01/01/2029 e 01/01/2033
12h00 EUA NAR: vendas de moradias usadas - Dez
13h00 EUA DoE: Estoques de petróleo - semana até 14/01
20h50 Japão BoJ divulga ata relativa à reunião de política monetária
Após o fechamento:
- EUA Balanço da Netflix e American Airlines
- Suiça Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; Diretorageral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala;
Representante de Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai falam na
reunião anual do Fórum Econômico Mundial
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