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O S&P 500 caiu acentuadamente nesta 
quinta-feira, depois que um funcionário 
do Federal Reserve alimentou temores 
de uma alta agressiva das taxas, 
elevando os rendimentos do Tesouro no 
momento em que os dados mostraram 
que a inflação subiu para o nível mais 
alto das últimas décadas.

O S&P 500 caiu 1,8%, o Dow Jones 
Industrial Average caiu 1,5%, ou 526 
pontos, o Nasdaq caiu 2,1%.

O presidente do Fed de St. Louis, James 
Bullard, apoiou a ideia de aumentar as 
taxas de juros em 1% até julho, após a 
inflação de preços ao consumidor saltar 
mais do que o esperado, para 7,5% nos 
12 meses até janeiro, o ritmo mais rápido 
desde 1982.

O rendimento do Tesouro de 10 anos 
avançou 5%, para 2 pontos percentuais, 
pela primeira vez em mais de dois anos, 
provocando um surto de aversão ao 
risco nas ações, impactando 
principalmente setores de crescimento, 
como o de tecnologia.
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 4.504 -1,81% Euro Stoxx 50 4.197 -0,17%
Dow Jones 35.242 -1,47% FTSE 100 7.672 0,38%
NASDAQ 14.186 -2,10% DAX 15.490 0,05%
Russell 2000 2.051 -1,55% CAC 40 7.102 -0,41%
TSX 21.532 -0,34% IBEX 35 8.886 0,45%
BMV IPC 52.600 -0,31% FTSE MIB 27.190 0,23%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 113.368 0,81% Nikkei 27.696 0,42%
Small Caps 2.374 0,29% Hang Seng 24.924 0,38%
Merval 87.559 0,19% Shenzhen 4.640 -0,26%
IPSA 4.642 0,79% ASX 200 7.220 -0,94%

Tecnologia -2,8% Materiais Básicos -0,6%

Financeiro -0,8% Utilidades -2,6%

Energia/Petróleo -0,7% Consumo Cíclico -1,8%

Industrial -1,7% Mercado Imobiliário -2,9%

Consumo Não Cíclico -1,0% Saúde -1,6%

ENERGIA AGRO
Petróleo WTI 0,1% Boi Gordo -0,6%

Gás Natural 0,2% Café -1,2%

Milho -0,9%

METAIS Algodão -0,5%

Ouro -0,02% Soja -1,2%

Prata -0,15% Açúcar -0,5%

Minério de Ferro 5,5%

Cobre 1,9%

Dólar 5,25 0,29% Bitcoin (BTC) 43.302,61 -1,08%
Euro 6,00 0,36% Ether (ETH) 3.039,75 -2,45%
Libra Esterlina 7,11 -0,10% Binance Coin (BNB) 411,60 -2,38%
Peso Argentino 0,05 0,20% Solana (SOL) 105,62 -6,91%
Dólar Austr. 3,75 -0,17% Cardano (ADA) 1,14 -4,30%
Yene 116,11 0,09% Ripple (XRP) 0,82 -5,59%



Coca-Cola - (KO)
As ações da gigante de bebidas subiram 1%, após superar as expectativas dos analistas em seus resultados do 
quarto trimestre. A Coca-Cola bateu as projeções de lucro em 4 centavos por ação, com lucro trimestral ajustado 
de 45 centavos por ação. A receita também superou as previsões de Wall Street, de acordo com a Refinitiv.

Disney - (DIS)
As ações da Disney subiram quase 4%, após um relatório trimestral robusto. A empresa divulgou lucro por ação 
43 centavos acima das estimativas de Wall Street e também superou as expectativas de receita. As assinaturas 
do Disney+ totalizaram 129,8 milhões, acima da previsão de 125,75 milhões.

Uber - (UBER)
As ações da empresa de mobilidade caíram 2,1%, mesmo depois de superar as estimativas de receitas para o 
trimestre e dizer que está começando a se recuperar dos ventos contrários causados pelo surto da variante 
omicron. A Uber também disse que espera ter um fluxo de caixa livre positivo antes do final do ano.

Mattel - (MAT)
As ações da fabricante de brinquedos e jogos subiram 8%, após seus resultados do quarto trimestre superarem 
as previsões dos analistas. Os resultados da Mattel foram impulsionados em parte pelo crescimento de sua 
marca Barbie. A empresa também divulgou uma perspectiva otimista para 2022.

Sonos - (SONO)
A fabricante de produtos de áudio viu suas ações subirem mais de 10%, depois que seus números trimestrais
superararam as estimativas de Wall Street. A Sonos disse que a demanda continua forte, embora ainda esteja 
sendo afetada por problemas na cadeia de suprimentos.

Twilio - (TWLO)
As ações da fabricante de software subiram 7,3%, depois que a empresa divulgou uma receita superior e uma 
orientação otimista. A receita do quarto trimestre foi quase 10% maior do que os analistas esperavam. A empresa 
também disse que viu ganhos com as aquisições da Segment e da Zipwhip.

PepsiCo – (PEP)
As ações da PepsiCo caíram 1,8%, mesmo depois que a empresa de alimentos e bebidas superou as expectativas 
dos analistas em seus resultados do quarto trimestre. A empresa alertou para pressões de custos à medida que a 
inflação persiste.

Notícias Corporativas

Destaques do Pregão (S&P 500)

Maiores Altas Maiores Quedas
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3,3% DIS Walt Disney Co/The

3,3% MU Micron Technology Inc

3,1% K Kellogg Co

2,9% IFF Intl Flavors & Fragrances

2,8% ORLY O'Reilly Automotive Inc

-15,5% LUMN Lumen Technologies Inc

-8,8% IPG Interpublic Group Of Cos Inc

-7,8% ZBRA Zebra Technologies Corp-Cl A

-7,0% MSI Motorola Solutions Inc

-5,6% PHM Pultegroup Inc



O que você precisa saber antes da abertura

Agenda Ecoômica

Índices Futuros Mercado Ásia e Europa
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A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve riscos 
substanciais.
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PMI do Setor de Serviços Caixin (Jan) 22:45

Ata do COPOM 08:00

Balança Comercial (Dez) 10:30

Vendas no Varejo (Dez) 09:00

Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 12:30

IPCA (Jan) 12:50

IPC-núcleo (Jan) 10:30

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 10:30

Relatório de Política Monetária do Fed  12:00

09/fevereiro

10/fevereiro

11/fevereiro

07/fevereiro

08/fevereiro

As ações globais estenderam as quedas nesta sexta-feira, juntamente com os futuros de índices 
americanos, à medida que a inflação dos EUA acirrou as apostas em aumentos mais rápidos das taxas de 
juros, por parte do Federal Reserve. O índice Stoxx Europe 600 caiu mais de 1%, com as ações de tecnologia 
e imóveis liderando o declínio. As montadoras tiveram desempenho superior após fortes resultados da 
Mercedes-Benz AG. A libra apagou um declínio, depois que dados mostraram que a economia do Reino 
Unido expandiu no ritmo mais rápido desde a Segunda Guerra Mundial. Nos EUA, a liquidação dos títulos 
diminuiu, com o rendimento do Tesouro de 10 anos caindo cerca de três pontos-base para pairar em torno 
do nível de 2%. O dólar subiu e as moedas vinculadas a commodities caíram. 

Empresa Mkt Cap 
(US$ bilhões)

Período

Coca Cola Company (KO) 267,8 manhã

Pepsico (PEP) 237,84 manhã

Astrazeneca (AZN) 175,54 manhã

Philip Morris (PM) 161,67 manhã

Linde (LIN) 153,1 manhã

Brookfield (BAM) 87,99 manhã

Illumina (ILMN) 55,45 tarde

Cloudflare (NET) 35,37 tarde

Enbridge Inc (ENB) 86,6 tarde

Dominion Energy (D) 65,06 manhã

Apollo Global (APO) 38,59 manhã

Agenda de Resultados

10/fevereiro

11/fevereiro

Dow Jones 35.115 -0,36% Nikkei 27.696 0,42%

S&P 500 4.482 -0,47% Hang Seng 24.906 -0,07%

Nasdaq 14.617 -0,59% Shenzhen 4.601 -0,83%

Russell 2000 2.036 -0,23% Euro Stoxx 50 4.150 -1,13%

DAX 15.387 -0,68%



Avisos Importantes

Fontes:

1) https://www.investing.com/news/stock-market-news/sp-500-slips-as-feds-bullard-rate-hike-call-rattles-stocks-2761758
2) https://www.cnbc.com/2022/02/10/stocks-making-the-biggest-moves-midday-disney-uber-coca-cola-and-more.html
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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