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Mercado Chinês



Mercado Chinês

Fonte: CNBC.com



Mercado Chinês

• Tencent ($TME)

• Pinduoduo ($PDD)

• JD.com ($JD)

• NetEase ($NTES)

Restrições para menores foi menor do que se temia.

Investimentos em infraestrutura traz oportunidades.

Crescimento vem acima do esperado e deve acelerar no pós-pandemia.

Ambiente regulatório pode pressionar margens

Crescimento das vendas de bens de consumo via e-commerce

Menor exposição a riscos regulatórios

GAMES

E-COMMERCE

Previsão do lançamento de seus melhores jogos nos próximos anos

Restrições de não afetam jogadores adultos
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Investindo em Hidrogênio

Fonte: CNBC.com



Investindo em Hidrogênio

Fonte: Statista



Linde Plc ($LIN) → +22% a.a. (5y)



Exelon Corporation ($EXC) → +8,7% a.a. (5y)



Public Service Enterprise Group ($PEG) → +6,7% a.a. (5y)



Investindo em Hidrogênio via ETFs

Fonte: ETF.com



Semicondutores



Investindo em Hidrogênio

Fonte: CNBC.com



Taiwan Semiconductor Manufactoring Company ($TSM) → +30,6% a.a. (5y)



Taiwan Semiconductor Manufactoring Company ($TSM) → +30,6% a.a. (5y)

Fonte: Seeking Alpha



Applied Materials ($AMAT) → +36% a.a. (5y)
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Fonte: Seeking Alpha
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Lucid ($LCID)

Lucid (LCID) → $ 41,3 B

Ferrari (RACE) → $ 40,8 B

Tesla (TSLA) → $ 763,3 B

Fonte: CNBC.com



Joby Aviation ($JOBY)

Fonte: CNBC.com
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