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As ações americanas fecharam em 
queda na última sexta-feira, à medida 
que o aumento das tensões entre a 
Ucrânia e a Rússia fez o petróleo 
disparar e gerou um sentimento de 
aversão à risco.

O Nasdaq Composite caiu 2,78%, para 
13.791,15, enquanto o S&P 500 caiu 1,9%, 
para 4.418,64. O Dow Jones Industrial 
Average caiu 503,53 pontos, ou 1,43%, 
para 34.738,06.

Faltando cerca de 2 horas para o 
fechamento dos mercados, o 
conselheiro de segurança nacional dos 
EUA, Jake Sullivan, disse em um briefing 
da Casa Branca que havia sinais de 
escalada russa na fronteira com a 
Ucrânia e que era possível que uma 
invasão pudesse ocorrer durante as 
Olimpíadas de Inverno, contrariando as 
expectativas.

Tanto os EUA quanto o Reino Unido 
pediram que seus cidadãos deixem a 
Ucrânia o mais rápido possível.

Sullivan observou que os EUA não têm 
certeza de que o presidente russo, 
Vladimir Putin, tomou a decisão final de 
invadir a Ucrânia. Mas “pode muito bem 
acontecer em breve”, disse ele.
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 4.418 -1,90% Euro Stoxx 50 4.115 -1,00%
Dow Jones 34.738 -1,43% FTSE 100 7.672 -0,15%
NASDAQ 13.791 -2,78% DAX 15.425 -0,42%
Russell 2000 2.032 -0,89% CAC 40 70.111 -1,27%
TSX 21.548 0,08% IBEX 35 8.798 -0,99%
BMV IPC 53.229 1,20% FTSE MIB 26.966 -0,82%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 113.572 0,18% Nikkei 27.696 0,42%
Small Caps 2.341 -1,39% Hang Seng 24.906 -0,07%
Merval 88.148 0,71% Shenzhen 4.640 -0,26%
IPSA 4.652 0,23% ASX 200 7.220 -0,94%

Dólar 5,24 0,29% Bitcoin (BTC) 42.130,00 -0,88%
Euro 6,00 0,36% Ether (ETH) 2.873,91 -1,97%
Libra Esterlina 7,11 -0,10% Binance Coin (BNB) 396,21 -1,86%
Peso Argentino 0,05 0,20% Solana (SOL) 93,21 -3,24%
Dólar Austr. 3,75 -0,17% Cardano (ADA) 1,03 -3,22%
Iene 116,11 0,09% Ripple (XRP) 0,78 -5,91%

Tecnologia -3,0% Materiais Básicos -1,5%

Financeiro -1,5% Utilidades 0,0%

Energia/Petróleo 2,8% Consumo Cíclico -2,8%

Industrial -1,5% Mercado Imobiliário -1,3%

Consumo Não Cíclico -0,3% Saúde -1,3%

ENERGIA AGRO
Petróleo WTI 3,5% Boi Gordo -0,3%

Gás Natural 5,4% Café -0,3%

Milho -0,02%

METAIS Algodão -0,3%

Ouro 1,91% Soja -1,0%

Prata 1,91% Açúcar 0,7%

Minério de Ferro -6,8%

Cobre -1,0%



Under Armour (UAA)
As ações da empresa de equipamentos esportivos caíram 12,5%, uma vez que as restrições persistentes da cadeia 
de suprimentos impactaram as perspectivas da empresa e ofuscaram seu desempenho recente. A companhia 
também alertou que o aumento das despesas com frete pesará sobre os lucros nos próximos meses. A 
liquidação das ações ocorreu mesmo quando a varejista divulgou lucros e vendas no quarto trimestre acima das 
estimativas dos analistas.

Newell Brands (NWL)
As ações da fabricante de produtos domésticos subiram 11%, depois que a empresa divulgou lucros e receitas 
acima do esperado para o trimestre mais recente e emitiu um guidance otimista. A Newell reportou um lucro por
ação de US$ 0,42 em seu último trimestre, superando as estimativas dos analistas em 10 centavos.

Zillow Group (ZG)
As ações da plataforma imobiliária digital subiram 12,6% depois de relatar uma perda menor do que o esperado 
para o quarto trimestre e superar as expectativas de receita, mesmo com um prejuízo de US$ 881 milhões em 
seu negócio de home flipping.

Expedia (EXPE)
As ações da empresa de serviços de viagens subiram cerca de 1% , depois que os ganhos trimestrais superaram 
as estimativas dos analistas, enquanto a receita do período ficou ligeiramente abaixo das previsões. A Expedia 
disse que viu um grande impacto nas reservas de viagens, devido a nova variante do Covid, mas eles não foram 
tão longos ou tão graves quanto nas ondas anteriores da pandemia.

GoDaddy (GDD)
A empresa de hospedagem, GoDaddy, viu as ações saltarem 8,6% depois de divulgar lucros e receitas trimestrais 
que superaram as previsões de Wall Street e anunciar um programa de recompra de ações de US$ 3 bilhões. No 
trimestre, a GoDaddy ganhou 52 centavos ajustados por ação, superando as estimativas em 11 centavos.

Yelp (YELP)
A empresa por trás do site de análises online ganhou 4,1% depois de divulgar lucro trimestral de 30 centavos por 
ação, mais que dobro das expectativas dos analistas de 14 centavos por ação. O Yelp também registrou receita 
acima do esperado, impulsionada pela força em seu negócio de publicidade.

Ações de energia  
As ações de petróleo e energia subiram na sexta-feira com a alta dos preços do petróleo, depois que a Agência 
Internacional de Energia disse que os mercados de petróleo estavam pressionados. Coterra Energy , Hess e 
Phillips 66 subiram mais de 4%. A Occidental subiu 5,6% e a Halliburton adicionou 3,4%.

Notícias Corporativas

Destaques do Pregão (S&P 500)

Maiores Altas Maiores Quedas
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11,0% NWL Newell Brands

6,2% BKR Baker Huges

5,6% OXY Occidental Petroleum

4,8% NEM Newmont Corporation

4,5% CTRA Coterra Energy

-12,4% UAA Under Armour

-10,0% AMD Advanced Micro Devices

-10,0% XLNX Xilinx

-9,4% EPAM Epam Systems

-7,5% ILMN Illumina



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.

Fonte: Bloomberg, 14/fev/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence

Os futuros americanos e as bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira, continuando a 
liquidação da semana passada, com a ameaça de guerra na Ucrânia somada às preocupações em torno da 
alta inflação e a perspectiva de aumento das taxas de juros do Federal Reserve dos EUA. Líderes ocidentais 
ameaçaram sanções severas contra a Rússia no caso de uma invasão, mesmo quando o chanceler alemão, 
Olaf Scholzm continua o trabalho diplomático visitando a Ucrânia no final do dia, seguido de uma viagem a 
Moscou no dia seguinte.

Dow Jones 34.490 -0,73% Nikkei 27.079 -2,23%

S&P 500 4.382 -0,85% Hang Seng 24.556 -1,41%

Nasdaq 14.107 -1,11% Shenzhen 4.551 -1,08%

Russell 2000 2.015 -0,93% Euro Stoxx 50 4.012 -3,44%

DAX 14.923 -3,22%

Produção Industrial (Dez) 07:00

Discurso de Bullard, Membro do FOMC 13:00

Discurso de Lagarde, Presidente do BCE 13:15

PIB Anual 07:00

IGP 10 - Índice de Inflação (Fev) 08:00

IPP Mensal (Jan) 10:30

IPP e IPC Anual 22:30

Vendas no Varejo (Jan) 10:30

Estoques de Petróleo Bruto 12:30

Atas da Reunião do FOMC 16:00

Licenças de Construção (Jan) 10:30

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 10:30

Índice de Atividade Industrial (Fev) 10:30

Vendas de Casas Usadas (Jan) 12:00

18/fevereiro

17/fevereiro

14/fevereiro

15/fevereiro

16/fevereiro

Empresa Mkt Cap 
(US$ bilhões)

Período

Arista Networks (ANET) 39,0 tarde

Continental (CLR) 20,34 tarde

Advance Auto Parts (AAP) 13,88 tarde

Airbnb (ABNB) 102,6 tarde

Zoetis (ZTS) 94,32 manhã

Fidelity (FIS) 69,23 manhã

Marriot (MAR) 56,89 manhã

Ecolab (ECL) 53,68 manhã

Roblox (RBLX) 40,47 tarde

Devon Energy (DVN) 35,35 tarde

Agenda de Resultados

14/fevereiro

15/fevereiro



Avisos Importantes

Fontes:

1) https://www.cnbc.com/2022/02/10/stock-market-futures-open-to-close-news.html?&qsearchterm=the%20dow
2) https://www.cnbc.com/2022/02/11/stocks-making-the-biggest-moves-midday-under-armour-zillow-affirm-and-

more.html?&qsearchterm=stocks%20making%20the%20biggest%20move
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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