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O S&P 500 caiu 2,4%, o Dow Jones 
Industrial Average caiu 1,5%, ou 518 
pontos, o Nasdaq caiu 3,7%, impactados 
por um sell-off das ações de tecnologia.

A Meta Platforms relatou resultados do 
quarto trimestre fiscal abaixo das 
estimativas dos analistas, mostrando 
dificuldade de expandir a base de 
usuários pela primeira vez e sinalizou 
mais problemas à frente.

A gigante da mídia social associou a 
crescente concorrência do TikTok, o 
impacto das mudanças no iOs da Apple 
e os custos associados ao financiamento 
de sua incursão no metaverso como 
ventos contrários. No ano passado, a 
Apple introduziu mudanças no sistema 
operacional do iPhone que deram aos 
usuários a opção de bloquear aplicativos 
de acessar o identificador de 
propagandas, ou IDFA, usado por 
anunciantes para rastrear usuários e 
veicular anúncios em seus iPhones.

Os resultados trimestrais 
decepcionantes da Meta impactaram 
negativamente as ações de mídia social 
Snap e Pinterest.

Ações cíclicas, como energia e finanças, 
encerraram o dia no vermelho, mas 
superaram a performance do mercado 
mais amplo.

Na frente econômica, os pedidos de 
seguro-desemprego caíram mais do que 
o esperado no mês passado, antes do 
relatório mensal das folhas de 
pagamento não agrícolas (payroll), que 
deve ser divulgado hoje.
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 4.477 -2,44% Euro Stoxx 50 4.141 -1,92%
Dow Jones 35.111 -1,45% FTSE 100 7.529 -0,71%
NASDAQ 13.879 -3,74% DAX 15.368 -1,57%
Russell 2000 1.991 -1,90% CAC 40 7.006 -1,54%
TSX 21.094 -1,26% IBEX 35 8.689 -0,27%
BMV IPC 51.145 -1,71% FTSE MIB 27.089 -1,09%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 111.696 -0,18% Nikkei 27.216 -0,09%
Small Caps 2.393 -0,61% Hang Seng 24.215 1,73%
Merval 88.091 -1,75% Shenzhen 4.564 -1,21%
IPSA 4.455 -2,20% ASX 200 7.052 -0,37%

Dólar 5,29 0,41% Bitcoin (BTC) 37.184,12 0,59%
Euro 6,04 1,49% Ether (ETH) 2.682,97 0,83%
Libra Esterlina 7,19 0,05% Binance Coin (BNB) 370,58 1,41%
Peso Argentino 0,05 0,20% Solana (SOL) 100,94 1,48%
Dólar Austr. 3,77 -0,07% Cardano (ADA) 1,05 1,77%
Yene 114,84 -0,11% Ripple (XRP) 0,65 0,42%

Tecnologia -3,1% Materiais Básicos -1,8%

Financeiro -1,2% Utilidades -0,4%

Energia/Petróleo -1,0% Consumo Cíclico -3,6%

Industrial -1,7% Mercado Imobiliário -1,1%

Consumo Não Cíclico 0,0% Saúde -0,5%

ENERGIA AGRO
Petróleo WTI 0,5% Boi Gordo -0,1%

Gás Natural 2,0% Café 2,1%

Milho 0,6%

METAIS Algodão 1,0%

Ouro 0,10% Soja 0,6%

Prata 0,08% Açúcar 0,3%

Minério de Ferro 3,5%

Cobre -0,1%



Meta Platforms (META)
As ações da empresa controladora do Facebook despencaram 26%, eliminando mais de US$ 200 milhões em 
valor de mercado, depois que a Meta divulgou ganhos e números de usuários mais fracos do que o esperado 
para o quarto trimestre . O Facebook também divulgou orientações de receita decepcionantes e disse que a 
política de privacidade da Apple e a ascensão do TikTok estavam prejudicando seus negócios de publicidade.

Spotify (SPOT)
As ações da companhia de streaming de música caíram mais de 16% depois que sua orientação de crescimento 
de usuários para o primeiro trimestre não conseguiu impressionar Wall Street. O Spotify disse que espera 418 
milhões de usuários ativos para o primeiro trimestre, aproximadamente em linha com as estimativas. A empresa 
reportou receitas acima do consenso e um prejuízo por ação menor do que o esperado. A companhia também 
está envolvida em uma controvérsia sobre seu relacionamento exclusivo com o apresentador de podcast Joe 
Rogan.

Pinterest , Snap , Twitter
Os papeis das empresas de mídia social caíram depois que a Meta Platforms, controladora do Facebook, relatou 
usuários abaixo do esperado no quarto trimestre. Snap afundou mais de 23%. O Pinterest perdeu 10% e o Twitter 
caiu cerca de 5,6%.

T-Mobile (TMUS)
As ações da empresa de telecomunicações saltaram quase 10% após emitir uma orientação otimista para os 
próximos trimestres. A empresa disse que espera que o fluxo de caixa livre cresça cerca de 30% ano a ano em 
2022. No entanto, a T-Mobile divulgou receitas aquém do esperado para o quarto trimestre.

Merck (MRK)
Os papeis da farmacêutica caíram mais de 3% após o relatório de lucros do quarto trimestre. A empresa superou 
as estimativas de lucro e receita, mas a orientação anual ficou aquém das expectativas, de acordo com a 
StreetAccount da FactSet.

Notícias Corporativas

Destaques do Pregão (S&P 500)

Maiores Altas Maiores Quedas
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13,8% DXC Dxc Technology Co

10,2% TMUS T-Mobile Us Inc

6,2% HUM Humana Inc

5,4% BDX Becton Dickinson And Co

4,5% DISCA Discovery Inc - A

-26,4% FB Meta Platforms Inc-Class A

-12,0% XYL Xylem Inc

-10,3% QRVO Qorvo Inc

-8,0% ETSY Etsy Inc

-7,8% AMZN Amazon.Com Inc



O que você precisa saber antes da abertura

Os futuros do Nasdaq 100 operam em alta. com a Amazon.com Inc. liderando os ganhos no pré-mercado em Nova
York, à medida que o otimismo com os resultados operacionais volta a impulsionar o setor de tecnologia dos EUA. Os
papeis da companhia sobem 13% no início das negociações, depois de superar as estimativas de lucro com seus
negócios de computação em nuvem e aumentar o preço das assinaturas Prime. As ações europeias operam em
queda, à medida que as crescentes apostas em aumento de taxa reduziram o apetite ao risco. O petróleo caminha
para emplacar sua sétima semana de alta, enquanto o dólar caminha para a pior semana desde novembro de 2020.

Agenda Econômica

Índices Futuros Mercado Ásia e Europa

3 - Fonte: Bloomberg, 04/fev/2022

Fonte: Bloomberg, 02/fev/2022 | Elaboração: Avenue IntelligenceFonte: Investing, 02/fev/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence

Fonte: Bloomberg, 04/fev/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence

A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve riscos 
substanciais.
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Feriado - Festival da Primavera dia todo

Feriado - Festival da Primavera dia todo

Oferta de Emprego (JOLTs) 12:00

Feriado - Festival da Primavera dia todo

Variação de Empregos Privados 10:15

Decisão da Taxa de Juros Selic 18:00

Feriado - Festival da Primavera dia todo

Decisão da Taxa de Juros (Fev) 09:45

Feriado - Festival da Primavera dia todo

Taxa de Desemprego (Jan) 10:30

31/janeiro

01/fevereiro

04/fevereiro

03/fevereiro

02/fevereiro

Empresa Mkt Cap 
(US$ bilhões)

Período

Merck (MRK) 205,81 manhã

Honeywell (HON) 140,8 manhã

ConocoPhillips (COP) 117 manhã

Amazon (AMZN) 1,517,11 tarde

Ford (F) 81,1 tarde

Brystol-Myers (BMY) 144,0 manhã

Sanofi (SNY) 130,2 manhã

Regeneron (REGN) 65,4 manhã

Eaton Corporation (ETN) 63,1 manhã

Agenda de Resultados

03/fevereiro

04/fevereiro

Dow Jones 34.949 -0,24% Nikkei 27.439 0,79%

S&P 500 4.475 -0,06% Hang Seng 24.573 3,23%

Nasdaq 14.597 0,66% Shenzhen 4.564 0.00%

Russell 2000 1.971 -0,89% Euro Stoxx 50 4.086 -1,31%

DAX 15.140 -1,44%



Avisos Importantes

Fontes:

1) https://www.investing.com/news/stock-market-news/sp-500-snaps-4day-win-streak-as-metas-slump-triggers-sea-of-red-
2756599

2) https://www.cnbc.com/2022/02/03/stocks-making-the-biggest-moves-midday-meta-spotify-t-mobile-and-
more.html?&qsearchterm=stocks%20making%20the

3) https://blinks.bloomberg.com/news/stories/R6MEVPDWX2QB

Disclaimers:

*O risco subjacente proeminente de usar criptomoedas como meio de troca é que ela não é autorizada ou
regulamentada por qualquer banco central. Os emissores de criptomoedas não estão registrados na SEC, e o mercado
criptomoedas está atualmente não regulamentado. Criptomoedas são um investimento muito especulativo e envolve
um alto grau de risco. Os investidores devem ter a capacidade financeira, sofisticação/experiência e disposição para
suportar os riscos de um investimento, e uma perda total potencial de seu investimento.

**O Índice S&P 500 é composto por 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e representação do
grupo da indústria. Trata-se de um índice ponderado de valor de mercado (preço das ações vezes o número de ações
em circulação), com o peso de cada ação no Índice proporcional ao seu valor de mercado. É calculado pela Standard &
Poor's Corporation, e reflete o reinvestimento de todos os dividendos e ganhos de capital. Tenha em mente que as
pessoas físicas não podem investir diretamente em qualquer índice, e o desempenho do índice não inclui custos de
transação ou outras taxas, o que afetará o desempenho real do investimento. Os resultados individuais do investidor
variam.

***Investir em commodities é geralmente considerado especulativo devido ao potencial significativo de perda de
investimentos. Seus mercados provavelmente serão voláteis e pode haver flutuações acentuadas de preços mesmo
durante períodos em que os preços em geral estão subindo.

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Ela fornece seus serviços exclusivamente nos Estados Unidos.

As informações contidas nesta apresentação são consideradas confiáveis; no entanto, a Avenue não representa ou
garante sua precisão, confiabilidade ou integridade, nem aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano
(seja direto ou indireto) decorrente do uso de todos ou qualquer parte dos materiais nesta apresentação. Nenhuma
representação ou garantia deve ser feita em relação a quaisquer cálculos, gráficos, tabelas, diagramas ou comentários,
que são fornecidos apenas para fins de ilustração / referência. As visões, opiniões, estimativas e estratégias expressas
constituem nosso julgamento com base nas condições atuais de mercado e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Nada nesta apresentação deve ser considerado como uma oferta, solicitação, recomendação ou conselho (seja
financeiro, contábil, legal, tributário ou outro) dado pela Avenue e / ou seus diretores ou funcionários,
independentemente de tal comunicação ter ou não sido feita em seu solicitar.
As visões ou estratégias de investimento descritas podem não ser adequadas para todos os investidores e estão sujeitas
a riscos de investimento. Os investidores podem receber menos do que investiram e o desempenho passado não é um
indicador confiável de resultados futuros. A alocação de ativos não garante lucro nem protege contra perdas. Nada na
apresentação deve ser considerado isoladamente para fins de tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que
você considere cuidadosamente se os serviços, produtos, classes de ativos (por exemplo, ações, renda fixa,
investimentos alternativos, commodities, etc.) ou estratégias discutidas são adequados às suas necessidades. Você
também deve considerar os objetivos, riscos, encargos e despesas associados a um serviço de investimento, produto ou
estratégia antes de tomar uma decisão de investimento.

Os produtos oferecidos pela Avenue Securities LLC, incluindo sem limitação os valores mobiliários são: Sem seguro FDIC ·
Sem garantia bancária · Pode perder valor.
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