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As ações dos EUA encerraram o mês
com sua quarta queda diária consecutiva
nesta quarta-feira, consolidando o
desempenho mais fraco para agosto em
sete anos, em meio à persistência das
preocupações com aumentos agressivos
das taxas de juros do Federal Reserve.

O índice Dow Jones fechou em baixa de
0,88%, em 31.510,43 pontos, o S&P 500
caiu 0,78%, a 3.955,00 pontos, e o
Nasdaq avançou 0,56%, a 11.816,20
pontos.

Os 3 principais índices sofreram o maior
declínio percentual mensal em agosto
desde 2015. Depois de atingir o maior
nível em 4 meses em meados de agosto,
o S&P 500 tropeçou nas últimas
semanas, caindo mais de 7% até o
fechamento de terça-feira.

Os índices futuros subiam no início do
dia e chegaram a ganhar mais fôlego
após o dado da ADP mostrar uma
criação de empregos menor que a
previsão – a perda de fôlego do mercado
de trabalho americano pode levar o
Federal Reserve a ser menos duro em
seu aperto monetário, o que tenderia a
beneficiar as bolsas.

No entanto, comentários da dirigente do
Fed, porém, Loretta Mester (Cleveland)
acabou pesando sobre o mercado. Ela
disse que ainda é cedo para garantir que
a inflação tenha chegado ao pico. Ela
ainda previu uma batalha longa contra a
inflação e disse que, nesse contexto, será
preciso continuar a elevar os juros nos
EUA.
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 3.955 -0,80% Euro Stoxx 50 3.517 -1,30%
Dow Jones 31.510 -0,90% FTSE 100 7.284 -1,10%
NASDAQ 11.816 -0,60% DAX 12.835 -1,00%
Russell 2000 1.844 -0,60% CAC 40 6.125 -1,40%
TSX 19.331 -0,90% IBEX 35 7.886 -1,20%
BMV IPC 44.919 -2,20% FTSE MIB 21.559 -1,20%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 109.523 -0,80% Nikkei 28.092 -0,40%
Small Caps 2.215 -0,50% Hang Seng 19.954 0,00%
Merval 136.241 -3,50% Shenzhen 4.079 0,10%
IPSA 5.441 -1,70% ASX 200 6.987 -0,20%

Índices de Bolsa

Dólar 5,18 -1,20% Bitcoin (BTC) 20.139 1,63%
Euro 5,21 -1,60% Ether (ETH) 1.561 2,42%
Libra Esterlina 7,00 0,00% Binance Coin (BNB) 280,1 -0,53%
Peso Argentino 0,10 -1,90% Solana (SOL) 32,10 1,97%
Dólar Austr. 7,00 0,50% Cardano (ADA) 0,45 -0,15%
Yene 0,04 0,10% Ripple (XRP) 0,33 0,89%

Câmbio Criptoativos

Tecnologia -1,0% Materiais Básicos -1,2%
Financeiro -0,9% Utilidades -0,7%
Energia/Petróleo -0,9% Consumo Cíclico -1,1%
Industrial -0,9% Mercado Imobiliário -0,3%
Consumo Não Cíclico -0,6% Saúde -0,6%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI -0,8% Boi Gordo -0,9%
Gás Natural 0,0% Café 0,0%

Milho -1,0%
METAIS Algodão 0,8%
Ouro -0,1% Soja -0,7%
Prata -0,2% Açúcar -1,2%
Minério de Ferro 1,5%
Cobre -3,6%

Setores US

Commodities



HP Inc. (HPQ)
As ações da fabricante de PCs caíram mais de 6% depois que a empresa apresentou números que não agradou o mercado. A 
empresa percebeu uma perda de receita em meio a uma desaceleração nos gastos com eletrônicos. No seu resultado seus lucros 
corresponderam às estimativas dos analistas, segundo a Refinitiv. A HP possui um valor de mercado de cerca de US$ 30 bilhões e 
suas ações caem 23% no ano. 

Snapchat (SNAP)
A empresa de mídia social viu suas ações subirem mais de 8% depois que anunciou um plano de reestruturação que inclui um corte 
de 20% em sua equipe e um novo diretor de operações. As mudanças vêm depois que a Snap relatou resultados decepcionantes 
no segundo trimestre e disse que não forneceria orientação para seu trimestre atual. O Snapchat possui um valor de mercado de
cerca de US$ 18 bilhões e suas ações caem 77% no ano. 

PVH Corp (PVH)
A dona das marcas de vestuário Tommy Hilfiger e Calvin Klein reportou números que não agradaram o mercado e as ações caíram 
mais de 9%. Além disso, a empresa cortou sua perspectiva de um ano inteiro. Ao mesmo tempo, a PVH disse que está reduzindo 
sua força de trabalho global de escritórios em 10%. A PVH possui um valor de mercado de cerca de US$ 3.8 bilhões e suas ações
caem 47% no ano. 

Chewy (CHWY)
As ações do varejista de produtos para animais de estimação caíram mais de 9% depois que ela emitiu uma fraca projeção de 
receitas para o 3T22. Chewy reportou números que mostraram lucros acima do esperado pelo mercado, mas sua receita ficou 
aquém das expectativas. A empresa espera que o aumento da inflação afete os gastos com compras de produtos para animais de 
estimação. A PVH possui um valor de mercado de cerca de US$ 14 bilhões e suas ações caem 42% no ano. 

Seagate Technology Holdings (STX)
As ações da empresa de armazenamento de dados caíram depois que a Seagate cortou sua projeção de receita para o trimestre 
atual. A empresa disse que espera que a receita para o trimestre encerrado em 30 de setembro seja de US$ 2,0 bilhões a US$ 2,2 
bilhões, abaixo de uma faixa de US$ 2,35 bilhões a US$ 2,65 bilhões. A empresa citou tendências econômicas mais fracas em partes
da Ásia. A Seagate possui um valor de mercado de cerca de US$ 14 bilhões e suas ações caem cerca de 40% no ano. 

Notícias Corporativas

Maiores Altas Maiores Quedas
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2,7% LVS Las Vegas Sands Corp

1,9% MKTX Marketaxess Holdings Inc

1,8% PYPL Paypal Holdings Inc

1,7% BAX Baxter International Inc

1,6% GILD Gilead Sciences Inc

-10,5% PVH Pvh Corp

-7,7% HPQ Hp Inc

-5,8% MOS Mosaic Co/The

-5,6% BBY Best Buy Co Inc

-3,7% NWL Newell Brands Inc



O que você precisa saber antes da abertura

Os futuros das ações caem agora pela manhã, primeiro dia de setembro com o mercado ainda refletindo os receios
com a potencial alta de taxas de juros pelo Federal Reserve. O mercado debatendo se as ações voltarão a desafiar as
mínimas de junho em setembro, um mês historicamente ruim para os mercados, depois de pesar os recentes
comentários hawkish de dirigentes do Fed que não mostram sinais de aliviar as taxas de juros. Ontem, a presidente do
Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que é muito cedo para concluir que a inflação já atingiu o pico, ressaltando
que o Fed tem mais trabalho pela frente para controlar os preços. Ela espera taxas de juros acima de 4% antes que o
Fed possa começar a recuar. Na Europa os mercados operam no vermelho com mais um dado negativo da economia.
A atividade manufatureira da zona do euro caiu em agosto, de acordo com a leitura final do PMI da S&P Global. Na
China, saiu mais um dado negativo da economia nesta quinta-feira: o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin
industrial contraindo de 50,4 em julho para 49,5 em agosto. O Asia Dow fechou a quinta com queda de 2.2%.

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 31.359 -0,55%
S&P 500 3.933 -0,60%
Nasdaq 12.183 -0,83%
Russell 2000 1.828 -0,87%

Nikkei 27.653 -0,71%
Hang Seng 19.533 0,19%
Shenzhen 4.082 0,20%
Euro Stoxx 50 3.474 -1,31%
DAX 12.672 -1,36%
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Fontes:
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1032202
2) https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsas-de-ny-fecham-em-queda-com-dados-sinais-do-fed-e-noticias-

corporativas-1032227
3) https://www.cnbc.com/2022/08/31/stock-market-futures-open-to-close-news.html
4) https://www.cnbc.com/2022/08/31/stocks-making-biggest-midday-moves-express-snap-rocket-lab-and-more.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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