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TERMOS GERAIS 

O conteúdo deste vídeo é apenas para fins informativos, não serve como 
recomendação para comprar ou vender qualquer título em uma conta Avenue auto-

dirigida ou em qualquer outra conta, e não é uma oferta ou venda de um título. 
Também não são relatórios de pesquisa e não servem como base para qualquer 

decisão de investimento. Todos os investimentos envolvem riscos e o desempenho 
passado de um produto financeiro ou de segurança não garante resultados ou 

retornos futuros.

Por favor, cuidadosamente as divulgações no final desta transmissão. Você também 
pode encontrá-los em Termos – Avenue.

Avenue Securities LLC

Membro FINRA / SIPC

https://avenue.us/termos/


TERMOS GERAIS 

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC.
Avenue é a marca registrada de sites e plataformas digitais das empresas afiliadas Avenue Securities LLC, Avenue Securities DTVM Ltda., Avenue Global Advisors LLC, Avenue Meios de Pagamento Ltda., Avenue Services LLC e Avenue Cash LLC. Avenue Securities
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Avenue Securities DTVM”) é uma distribuidora de valores mobiliários brasileira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil (“BCB”) e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Avenue Securities LLC
é uma corretora de valores mobiliários norte-americana que presta serviços exclusivamente nos Estados Unidos.
Avenue Securities DTVM celebrou contrato com a Avenue Securities LLC tornando-se responsável pela oferta de serviços da Avenue Securities LLC a investidores residentes, domiciliados ou constituídos na República Federativa do Brasil, conforme Parecer
Orientador da CVM nº 33/2005 de 09.9.2005 e da decisão do Colegiado da CVM proferida em 23.02.2021, no âmbito dos Processos SEI 19957.010715/2018-37 e 19957.000495/2019-14. A jurisdição da CVM é limitada ao território brasileiro e seu poder de supervisão
está limitado à Avenue Securities DTVM.
Os serviços de intermediação de ativos listados nos Estados Unidos são prestados exclusivamente por meio da Avenue Securities LLC, sem a interferência da Avenue DTVM.
Avenue Securities DTVM é responsável por verificar continuamente a regularidade da Avenue Securities LLC, e sua estrutura física, pessoal e a existência de todas as licenças e autorizações necessárias para realizar seus serviços nos Estados Unidos. As licenças,
registros e histórico da Avenue Securities LLC podem ser consultados, a qualquer tempo, pelo https://brokercheck.finra.org/firm/summary/292589.
Nada aqui deve ser entendido como uma oferta direta, pela Avenue Securities LLC, de serviços endereçados a esses investidores. Avenue Securities LLC e suas afiliadas não fornecem aconselhamento jurídico ou tributário.
Avenue Holdings Inc., Avenue Securities LLC, Avenue Global Advisors LLC, Avenue Cash LLC e Avenue Meios de Pagamento são empresas separadas, mas afiliadas.
Investir em produtos mobiliários envolve risco, incluindo possível perda de principal.
Os tempos de resposta do sistema e de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores.
Quando um investimento é denominado em uma moeda que não seja a moeda do investidor, as mudanças nas taxas de câmbio podem ter um efeito adverso no valor, preço ou receita derivada do investimento.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos, riscos e encargos e despesas de um fundo mútuo ou Fundo Negociado em Bolsa (“ETF”) antes de investir. Antes de investir em qualquer fundo mútuo ou ETF, considere seu objetivo, riscos, encargos e
despesas de investimento. Entre em contato conosco em customer@avenue.us para obter um prospecto, oferecendo um prospecto circular ou, se disponível, um resumo contendo essas informações. Leia atentamente. Os ETFs estão sujeitos à flutuação do 
mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Diferentemente dos fundos mútuos, as ações da ETF são compradas e vendidas pelo preço de mercado, que pode ser maior ou menor que o 
seu NAV, e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos do investimento variam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo 
original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das ações. Alguns fundos negociados em bolsa especializados podem estar sujeitos a riscos adicionais de mercado. Os produtos negociados em bolsa alavancada e inversa não são projetados para comprar e 
manter investidores ou investidores que não pretendem gerenciar seus investimentos diariamente. Esses produtos são para investidores sofisticados que entendem seus riscos (incluindo o efeito da composição diária dos resultados de investimentos alavancados) e 
que pretendem monitorar e gerenciar ativamente seus investimentos diariamente.
Em geral, o mercado de títulos é volátil e os títulos de renda fixa apresentam risco de taxa de juros. (À medida que as taxas de juros aumentam, os preços dos títulos geralmente caem e vice-versa. Esse efeito costuma ser mais pronunciado para títulos de longo 
prazo.) Os títulos de renda fixa também apresentam risco de inflação, risco de liquidez, risco de chamada e risco de crédito e inadimplência para ambos os emissores. e contrapartes. Diferentemente dos títulos individuais, a maioria dos fundos de títulos não tem 
data de vencimento, portanto, não é possível mantê-los até o vencimento para evitar perdas causadas pela volatilidade dos preços. Qualquer garantia de renda fixa vendida ou resgatada antes do vencimento pode estar sujeita a perda. Os títulos de alto rendimento 
/ sem grau de investimento envolvem maior volatilidade dos preços e risco de inadimplência do que os títulos com grau de investimento.
Certifique-se de considerar sua própria situação financeira, realizar uma pesquisa completa e consultar um profissional tributário qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento referente a REITs. Os investimentos em REITs e outros títulos imobiliários 
estão sujeitos aos mesmos riscos que os investimentos diretos em imóveis. O setor imobiliário é particularmente sensível às crises econômicas.
Lembre-se de que, embora a diversificação possa ajudar a espalhar riscos, ela não garante lucro nem protege contra perdas. Sempre existe o potencial de perder dinheiro quando você investe em valores mobiliários ou outros produtos financeiros. Os investidores 
devem considerar cuidadosamente seus objetivos e riscos de investimento antes de investir. O preço de um determinado título pode aumentar ou diminuir com base nas condições do mercado e os clientes podem perder dinheiro, incluindo seu investimento 
original.
As informações fornecidas neste site são de natureza geral e não pretendem substituir um aconselhamento individualizado e específico sobre impostos, leis ou planejamento de investimentos. Os investidores devem se informar e, quando apropriado, consultar um
profissional sobre possíveis conseqüências fiscais associadas à oferta, compra, posse ou alienação de ações de acordo com as leis de seu país de cidadania, residência, domicílio ou incorporação. Alterações legislativas, administrativas ou judiciais podem modificar as 
conseqüências tributárias e, como é o caso de qualquer investimento, não há garantia de que a posição fiscal ou a posição tributária proposta que prevalece no momento em que um investimento é realizado durará indefinidamente. Nada neste site deve ser 
considerado uma oferta, recomendação, solicitação de oferta ou conselho para comprar ou vender qualquer título.
As marcas registradas e os logotipos são de propriedade de seus respectivos proprietários e não representam nenhum tipo de endosso. Salvo indicação em contrário, a Avenue Securities LLC e suas afiliadas não são parceiras, afiliadas ou licenciadas dessas empresas.
Os produtos de valores mobiliários são: Não possui seguro FDIC · Não possui garantia bancária · Pode perder valor.

Confira o histórico da Avenue Securities LLC no BrokerCheck da FINRA.

Veja todos os avisos importantes sobre investimentos.
© 2022 Avenue

https://www.finra.org/
https://www.sipc.org/
https://brokercheck.finra.org/firm/summary/292589
https://brokercheck.finra.org/firm/summary/292589
https://avenue.us/termos/
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Juros

Expectativas de Aumento de Juros

Banco Central americano muda 
discurso em 2022.
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Juros

Fonte: Bloomberg
04/fev/2022
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Inflação

Fonte: CNN
12/jan/2022

Fonte: CNN
26/jan/2022
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Inflação

Fonte: The Daily Shot
02/fev/2022
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Inflação

Christine Lagarde assumiu pela primeira vez 
que a inflação deve permanecer elevada por 
mais tempo do que o esperado.

Até então, o BCE se dizia surpreso com os 
relatórios de inflação divulgados.

Fonte: The Daily Shot
04/fev/2022
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Mercado de Trabalho

O que aconteceu? 
Pelo menos 20 milhões de americanos 
foram infectados com ômicron em 
janeiro. 
Muitos não puderam trabalhar, com 
alguns não sendo pagos – o que reduziu 
o número de pessoas contabilizadas 
como empregadas.

Fonte: The Daily Shot
03/fev/2022
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Mercado de Trabalho

Fonte: The Daily Shot
04/fev/2022
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Commodities

Fonte: TradingView
07/fev/2022

• Preço do Barril de Petróleo, em USD – desde 2012
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Commodities

Fonte: The Daily Shot
03/fev/2022
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Fonte: The Daily Shot
03/fev/2022
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Criptoativos

# Nome Código
Mkt Cap 
(US$ bi)

YTD

1 Bitcoin BTC 808,5 -10,5%

2 Ether ETH 367,3 -18,5%

3 BinanceCoin BNB 70,5 -18,9%

4 Cardano ADA 39,7 -14,2%

5 Solana SOL 37,3 -34,2%

6 Ripple XRP 36,92 -9,1%

7 Terra LUNA 22,9 -37,4%

8 Polkadot DOT 22,1 -21,8%

9 Dogecoin DOGE 20,8 -9,3%

10 Avalanche AVAX 20,2 -28,0%

• Performance YTD dos 10 maiores ativos
Desconsiderando StableCoins (USDT e USDC)

Fonte: CoinMarketCap, 07/fev
*Criptoativos não são títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC) e o 
mercado de criptomoedas, atualmente, não é regulamentado.
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*Criptoativos não são títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC) e o 
mercado de criptomoedas, atualmente, não é regulamentado.
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Fonte: Seu Dinheiro, 03/fev/22

Fonte: Valor Econômico, 02/fev/22

*Criptoativos não são títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC) e o 
mercado de criptomoedas, atualmente, não é regulamentado.
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Criptoativos

• Volume de ETH transacionado na 
DERIBIT aumentou 36% em jan/22

Deribit
Uma das maiores exchanges para negociar 
contratos futuros e opções Bitcoin e Ether.

Fonte: The Daily Shot
04/fev/2022
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Bolsas USA

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.
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Destaques

Fonte: FinViz
04/fev/2022

Performance YTD
Desde o início de 2022 
até 04/fev
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Bolsas USA

Fonte: FactSet
03/fev/2022
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Bolsas USA

Fonte: Cannon Advisors
31/jan/2022

Retorno Médio Histórico (S&P 500) em 20 anos
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Destaques

Fonte: CNBC
02/fev/2022

Fonte: CNBC
03/fev/2022

Fonte: The Daily Shot
03/fev/2022
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Destaques

Fonte: CNBC
03/fev/2022
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Destaques

Fonte: The Daily Shot
24/jan/2022



Obrigado
#GoGlobal


