
26/05/2022

As ações subiram na quarta-feira depois 
que a ata da reunião de política do 
Federal Reserve em maio mostrou que o 
banco central está preparado para 
aumentar as taxas mais do que o 
mercado havia antecipado.

O Dow Jones Industrial Average saltou 
191,66 pontos, ou 0,6%, para 32.120,28. O 
S&P 500 subiu 0,9%, para 3.978,73 pontos, 
e o Nasdaq Composite avançou 1,5%, para 
11.434,74 pontos. Todas as principais 
médias estão atualmente no ritmo de 
uma semana vencedora.

As atas da reunião do Fed de 3 a 4 de 
maio mostraram que as autoridades 
viram a necessidade de aumentar as taxas 
rapidamente , e possivelmente mais do 
que o mercado precificou, para conter as 
recentes pressões inflacionárias.

O rendimento da nota do Tesouro dos 
EUA de 10 anos pouco mudou após a 
divulgação e estagnou em cerca de 2,75%.

O varejo também permaneceu em foco 
na quarta-feira, liderando o mercado em 
alta após as principais médias abrirem no 
vermelho. O ETF SPDR S&P Retail ganhou 
6,8%.
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 3.979 0,95% Euro Stoxx 50 3.677 0,81%
Dow Jones 32.120 0,60% FTSE 100 7.523 0,51%
NASDAQ 11.435 1,51% DAX 14.008 0,63%
Russell 2000 1.799 1,95% CAC 40 6.299 0,73%
TSX 20.384 0,48% IBEX 35 8.760 1,49%
BMV IPC 51.717 0,81% FTSE MIB 24.250 1,57%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 110.580 0,00% Nikkei 26.710 0,12%
Small Caps 2.259 0,59% Hang Seng 20.103 -0,34%
Merval 91.272 1,03% Shenzhen 3.962 -0,53%
IPSA 5.191 0,94% ASX 200 7.122 -0,47%

Dólar 4,83 0,14% Bitcoin (BTC) 29.708,38 1,30%
Euro 5,16 -0,36% Ether (ETH) 1.965,36 -0,47%
Libra Esterlina 6,07 0,06% Binance Coin (BNB) 329,77 1,94%
Peso Argentino 0,04 0,25% Solana (SOL) 48,67 -1,81%
Dólar Austr. 3,41 -0,20% Cardano (ADA) 0,51 -0,33%
Iene 127,32 0,00% Ripple (XRP) 0,40 -1,57%

Tecnologia 1,2% Materiais Básicos 0,5%

Financeiro 0,8% Utilidades -0,1%

Energia/Petróleo 2,0% Consumo Cíclico 2,8%

Industrial 0,6% Mercado Imobiliário 0,6%

Consumo Não Cíclico 0,0% Saúde 0,0%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI 0,1% Boi Gordo -0,2%

Gás Natural -0,2% Café 1,6%

Milho -1,7%

METAIS Algodão -2,6%

Ouro -0,2% Soja -0,7%

Prata -0,6% Açúcar -0,4%

Minério de Ferro -3,0%

Cobre -0,9%



Notícias Corporativas

Destaques do Pregão (S&P 500)

Maiores Altas Maiores Quedas
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Dick’s Sporting Goods (DKS)
As ações da vendedora de artigos esportivos saltaram 9,7% nesta quarta-feira, apesar da empresa ter cortado 
suas perspectivas para o ano. A varejista superou as estimativas de lucros e receitas  para o primeiro trimestre 
fiscal. A CEO da Dick, Lauren Hobart, disse estar confiante de que a companhia será capaz de “se adaptar 
rapidamente” às condições macroeconômicas incertas.

Express Inc (EXPR)
As ações da Express subiram 6,7% no pregão de ontem, depois que a varejista de vestuário divulgou resultados 
trimestrais melhores do que o esperado. A companhia reportou um prejuízo ajustado de 10 centavos por ação, 
menor do que a perda de 15 centavos por ação esperada pelos analistas, de acordo com a Refinitiv. A receita 
também superou a previsão de consenso, e a Express elevou sua perspectiva de vendas comparáveis para o ano 
inteiro.

Wendy’s (WEN)
A cadeia de fast-food subiu 9,8% nesta quarta-feira, depois que um arquivamento revelou que Trian, o maior 
acionista de Wendy, está explorando um possível acordo com a empresa. A Trian, juntamente com seus sócios, 
possui uma participação de 19,4% na rede de hambúrgueres e disse que está buscando um acordo para 
“aumentar o valor para o acionista” que pode incluir uma aquisição ou fusão.

Nordstrom (JWN)
As ações da loja de departamentos subiram 14% no pregão de ontem, depois que a empresa divulgou as vendas 
fiscais do primeiro trimestre acima das estimativas dos analistas. A Nordstrom também elevou suas perspectivas 
financeiras para o ano inteiro, citando o impulso nos negócios.

Intuit (INTU)
As ações subiram 8,2% nesta quarta-feira, depois que a empresa de software fiscal superou as expectativas de 
lucro e elevou suas perspectivas para o trimestre atual. A Intuit também foi impulsionada pelo forte 
desempenho de algumas de suas marcas, incluindo a Credit Karma.

Toll Brothers (TOL)
As ações da construtora subiram quase 8% no pregão de ontem, depois que a Toll Brothers superou as 
expectativas para o segundo trimestre fiscal. A empresa reportou US$ 1,85 em lucro por ação em US$ 2,19 
bilhões em vendas. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam US$ 1,54 por ação em US$ 2,06 bilhões em 
vendas. O CEO da Toll, Douglas Yearley, disse em um comunicado que a demanda moderou no mês passado, 
mas ainda parece saudável a longo prazo.

8,9% BBY Best Buy Co

8,7% BBWI Bath & Body Works 

8,2% INTU Intuit

8,1% NWL Newel Brands 

7,9% LYV Live Nation Entertaiment

-3,2% A Agilent Technologies

-3,0% HOLX Hologic 

-3,0% WAT Waters Corp

-2,6% TMO Thermo Fisher Scientific

-2,6% OTIS Otis Worldwide



O que você precisa saber antes da abertura

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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Agenda Econômica

Os contratos futuros de ações dos EUA operam em alta e os títulos avançam nesta quinta-feira, com 
investidores avaliando as minutas do Federal Reserve. Os formuladores de políticas do Fed indicaram que seu 
conjunto agressivo de movimentos pode deixá-los com flexibilidade para mudar de marcha mais tarde, se 
necessário. Os contratos do Nasdaq 100 e do S&P 500 flutuaram em meio a notícias corporativas mistas, antes 
de engatarem uma alta nesta manhã. A Nvidia Corp. caiu mais de 5% nas negociações de pré-mercado, com os 
bloqueios do Covid-19 na China e a guerra na Ucrânia pesando na previsão de vendas da fabricante de chips. A 
Apple Inc. caiu depois que um relatório disse que a gigante da tecnologia planeja manter a produção do iPhone 
praticamente estável em 2022. Os rendimentos do Tesouro e o dólar recuaram. 

Encontro do Eurogrupo 07:00

PMI Composto Markit 10:45

Vendas de Casas Novas (Abr) 11:00

Discurso de Powell, Presidente do Fed 13:20

Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis 09:30

Estoques de Petróleo Bruto 11:30

Ata da Reunião do FOMC 15:00

PIB Trimestral 09:30

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 09:30

Vendas Pendentes de Moradias (Abr) 11:00

Índice de Preços PCE (Anual) 09:30

Confiança do Consumidor Michigan (Mai) 11:00

23/maio

24/maio

27/maio

26/maio

25/maio

Dow Jones 32.319 0,63% Nikkei 26.604 -0,27%

S&P 500 4.003 0,64% Hang Seng 20.116 -0,27%

Nasdaq 11.984 0,36% Shenzhen 3.993 0,25%

Russell 2000 1.814 0,78% Euro Stoxx 50 3.700 0,64%

DAX 14.117 0,80%

Empresa Mkt Cap 
(US$ bilhões)

Período

Alibaba Group (BABA) 221,6 manhã

Costco Wholesale (COST) 194,0 tarde

Royal Bank of Canada (RY) 142 manhã

Medtronic (MDT) 141 manhã

TD Bank (TD) 130,9 manhã

Vmware (VMW) 48,8 tarde

Dollar General (DG) 44,8 manhã

Dell Technologies (DELL) 30,0 tarde

Agenda de Resultados

26/maio



Avisos Importantes

Fontes:

1) https://www.cnbc.com/2022/05/24/stock-market-futures-open-to-close-news.html
2) https://www.cnbc.com/2022/05/25/stocks-making-the-biggest-moves-midday-dicks-sporting-goods-nordstrom-wendys-

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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