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Os mercados terminaram mais um dia
em baixa em Nova York, nesta segunda-
feira, 29, estendendo o tombo da sexta-
feira. Ainda continuava a influenciar a
perspectiva de juros mais altos nos
Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em queda de
0,57%, em 32.098,99 pontos, o S&P 500
caiu 0,67%, a 4.030,61 pontos, e o Nasdaq
recuou 1,02%, a 12.017,67 pontos.

Em dia sem indicadores importantes,
investidores se preparam para a
publicação do relatório mensal de
empregos (payroll) da sexta-feira, mais
um componente importante para a
próxima decisão do Fed. No
monitoramento do CME Group, chegava
a 74,5% no fim do dia de ontem a chance
de uma alta de 75 pontos-base em 21 de
setembro.

Entre os dirigentes do Fed, Neel Kashkari
(Minneapolis) se disse "feliz" com a
reação dos mercados ao discurso da
sexta-feira do presidente do BC
americano, Jerome Powell. Segundo
Kashkari, ficou clara a disposição do Fed
para levar a inflação de volta à meta.

O setor de tecnologia esteve entre os
mais pressionados nas bolsas
americanas, mas o de energia exibiu
ganho forte, apoiado pelo petróleo.

Bom Dia USA
Como foi o mercado ontem
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 4.031 -0,67% Euro Stoxx 50 3.571 -0,92%
Dow Jones 32.099 -0,57% FTSE 100 7.427 -0,70%
NASDAQ 12.018 -1,02% DAX 12.893 -0,61%
Russell 2000 1.883 -0,89% CAC 40 6.222 -0,83%
TSX 19.836 -0,19% IBEX 35 7.990 -0,92%
BMV IPC 46.322 -2,01% FTSE MIB 21.842 -0,24%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 112.323 0,02% Nikkei 28.165 1,00%
Small Caps 2.261 0,46% Hang Seng 19.670 -1,68%
Merval 143.805 1,66% Shenzhen 4.064 -0,65%
IPSA 5.517 1,01% ASX 200 7.002 0,51%

Índices de Bolsa

Dólar 5,03 0,69% Bitcoin (BTC) 20.200 -0,50%
Euro 5,03 0,37% Ether (ETH) 1.535 -1,00%
Libra Esterlina 7,00 -0,12% Binance Coin (BNB) 286,9 0,31%
Peso Argentino 0,10 1,10% Solana (SOL) 32,11 -0,96%
Dólar Austr. 7,00 0,50% Cardano (ADA) 0,45 -0,55%
Yene 0,04 -0,11% Ripple (XRP) 0,33 -1,14%

Câmbio Criptoativos

Tecnologia -1,3% Materiais Básicos -0,7%
Financeiro -0,8% Utilidades 0,2%
Energia/Petróleo 1,5% Consumo Cíclico -0,5%
Industrial -0,4% Mercado Imobiliário -0,9%
Consumo Não Cíclico -0,1% Saúde -0,7%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI -0,3% Boi Gordo -0,1%
Gás Natural -1,5% Café -0,6%

Milho -1,3%
METAIS Algodão -1,0%
Ouro -0,1% Soja -1,3%
Prata -0,4% Açúcar -0,2%
Minério de Ferro -3,3%
Cobre 0,4%

Setores US

Commodities



Honda Motor (HMC) 
As ações da Honda subiram 1,3% depois que uniu forças com a LG Energy Solution para construir uma nova fábrica de baterias para 
veículos elétricos nos EUA. As empresas, que planejam investir US$ 4,4 bilhões, pretendem iniciar a produção em massa de baterias 
avançadas de íons de lítio até o final de 2025. As ações da Honda caem 5% no ano e a empresa possui um valor de mercado de 
aproximadamente US$ 50 bilhões. 

Pinduoduo (PDD) 
As ações da Pinduoduo empresa de ecommerce e rede social tiveram alta de 18% após superar as estimativas no último trimestre 
em termos de receitas e lucro. A empresa com sede na China disse que uma recuperação no sentimento do consumidor ajudou 
nos resultados. A Pinduoduo possui um valor de mercado de US$ 85 bilhões e suas ações apresentam alta de 15% no ano. 

Catalent Inc. (CTLT)
As ações da farmacêutica Catalent chegaram a cair 8% depois de um resultado que decepcionou o mercado. A empresa bateu as 
estimativas de lucros, mas decepcionou em termos de receitas. Além disso a empresa forneceu um guidance mais fraco e aquém 
das expectativa do mercado. A Catalent possui um valor de mercado de US$ 16.6 bilhões e suas ações caem 27% no ano.

Etsy Inc. (ETSY) 
A Etsy informou que ira exigir que os vendedores nos EUA certifiquem suas contas bancárias ou venham se cadastrar através da 
fintech Plaid seu nome de usuário e senha para acesso as contas. A Reuters informa que a mudança está causando represálias dos 
vendedores, alguns dos quais estão considerando deixar a Etsy. A Etsy possui um valor de mercado de US$ 13 bilhões e suas ações 
caem 51% no ano. 

Chipotle (CMG)
Um restaurante Chipotle em Lansing, Michigan, tornou-se o primeiro da cadeia a votar para se sindicalizar. Os trabalhadores da loja 
votaram 11 a 3 a favor da sindicalização sob a Irmandade Internacional dos Caminhoneiros.  "Estamos decepcionados que os 
funcionários do nosso restaurante Lansing, MI, optaram por ter uma terceira parte falando em seu nome porque continuamos a
acreditar que trabalhar diretamente juntos é o melhor para nossos funcionários", disse a porta-voz da Chipotle, Laurie Schalow, em 
comunicado à CNBC. Chipotle tem 5 dias úteis para apresentar objeções à eleição. Se a Chipotle optar por não apresentar nenhuma 
objeção, o diretor regional do Conselho Nacional de Relações trabalhistas certificará os resultados, e a empresa é obrigada a 
começar a negociar com o sindicato. 
A vitória para os organizadores da Chipotle em Michigan vem na esteira de mais de 200 cafés Starbucks nos EUA votando para se
sindicalizar nos últimos 10 meses. Apesar dos recentes esforços de alto nível, os sindicatos são uma raridade na indústria de
restaurantes. Apenas 1,2% dos trabalhadores dos estabelecimentos de alimentação e bebidas eram membros de sindicatos no ano 
passado, bem abaixo da taxa de sindicalização do setor privado de 6,1%, de acordo com o Bureau of Labor Statistics.

Notícias Corporativas

Maiores Altas Maiores Quedas
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4,0% FANG Diamondback Energy Inc

3,1% CAH Cardinal Health Inc

2,9% APA Apa Corp

2,6% HAL Halliburton Co

2,4% MRO Marathon Oil Corp

-7,4% CTLT Catalent Inc

-6,2% BMY Bristol-Myers Squibb Co

-4,2% CF Cf Industries Holdings Inc

-3,8% JBHT Hunt (Jb) Transprt Svcs Inc

-3,6% TTWO Take-Two Interactive Softwre



O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros de Nova York e mercados europeus sobem, enquanto as bolsas asiáticas fecharam sem direção
definida nesta terça-feira.

Os movimentos nos futuros vêm à medida que os preços da energia diminuíram. Os futuros do West Texas
Intermediate, a referência do petróleo dos EUA, caíram mais de 1%. Os futuros do gás natural também caíram. Essa
queda pode ser atribuída a notícia de que o Irã poderia liberar estoques de petróleo caso acordo nuclear. Há
estimativas de que o Irã poderia adicionar mais de 1 milhão de barris por dia no mercado global de forma regular.

O dia é marcado por várias atualizações sobre o estado da economia: índice de preços da moradias para junho; a
pesquisa de confiança do consumidor do Conference Board para agosto; e e dados do relatório de oferta de
empregos (JOLTs) para julho pelo Bureau of Labor Statistics.

Agenda Econômica Agenda de Resultados

Índices Futuros Mercado Ásia e Europa

Empresa
Mkt Cap 
(US$ bi)

Período
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A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve riscos substanciais. 
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Evolução de Emprego (CAGED) 08h25

IGP-M mensal 09h00

PMI Industrial 22h30

Confiança do Consumidor 11h00

IPC (Anual) 06h00

Variação de Empregos Privados 10h15

Taxa de Desemorego 09h00

PIB (Anual) 08h00

IPC-Fpe 05h00

Taxa de Desemprego (Ago) 09h30

29/agosto

30/agosto

02/setembro

01/setembro

31/agosto

Pinduoduo (PDD) 72,8 manhã

HP Inc (HPC) 32,4

Baidu (BIUD) 51,0 manhã

Crowdstrike Holdings (CRWD) 45,15

Brown Forman (BFb) 35,83 manhã

Broadcom (AVGO) 210,33 tarde

Lululemon Athletica (LULU) 39,74 tarde

Hormel Foods (HRL) 27,89 manhã

29/agosto

30/agosto

31/agosto

01/setembro

Dow Jones 32.312 0,74%
S&P 500 4.068 0,90%
Nasdaq 12.641 1,20%
Russell 2000 1.898 0,83%

Nikkei 28.300 0,97%
Hang Seng 19.854 -0,87%
Shenzhen 4.083 -0,60%
Euro Stoxx 50 3.620 1,50%
DAX 13.119 1,83%



Avisos Importantes
Fontes:
1) https://www.cnbc.com/2022/08/29/stocks-making-biggest-midday-moves-netflix-bristol-myers-and-more.html
2) https://www.cnbc.com/2022/08/29/stocks-making-the-biggest-moves-premarket-catalent-pinduoduo-netflix-and-others.html
3) https://www.cnbc.com/2022/08/29/stock-market-news-futures-open-to-close-live-updates.html
4) https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsas-de-ny-fecham-em-queda-com-aperto-monetario-no-

radar-e-techs-sob-pressao-1031412
5) https://www.cnbc.com/2022/08/25/chipotle-restaurant-in-michigan-votes-to-unionize-in-a-first-for-the-chain.html

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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