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Um rali perto do fim da sessão ajudou o
índice S&P 500 a fechar em alta nesta
quinta-feira e interromper uma
sequência de 4 sessões em queda, com
investidores focados no Payroll que será
divulgado na sexta-feira.

O índice Dow Jones fechou em alta de
0,46%, em 31.656,42 pontos, o S&P 500
avançou 0,30%, a 3.966,85 pontos, e o
Nasdaq recuou 0,26%, a 11.785,13 pontos.

As ações permaneceram em baixa
durante a maior parte do pregão, depois
de dados mostrarem que os pedidos
semanais de seguro-desemprego caíram
mais do que o esperado, para uma
mínima em 2 meses, na semana passada
e as demissões recuaram em agosto, o
que daria espaço ao Fed para continuar a
aumentar a taxa de juros para
desacelerar o mercado de trabalho.

Ainda no front econômico, o Instituto
para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em
inglês) informou que o índice de
gerentes de compras (PMI) da indústria
dos EUA se manteve em 52,8 em agosto,
quando analistas previam queda a 51,8.
Após o dado, as bolsas de Nova York
ampliaram perdas, enquanto no
monitoramento do CME Group
aumentava a chance de uma alta de 75
pontos-base nos juros pelo Fed no dia 21
deste mês.

Ainda assim, após 4 dias consecutivos de
quedas a bolsa americana ensaiou uma
leve recuperação e segue agora na
expectativa do Payroll.
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Como foi o mercado ontem
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Observação importante: dia 05/09 (segunda-feira) será feriado nos EUA e o mercado estará fechado, então o BDUSA retorna na terça dia 06/09

Dólar 5,24 -1,10% Bitcoin (BTC) 20.014 -0,50%
Euro 5,22 0,29% Ether (ETH) 1.576 -0,55%
Libra Esterlina 6,05 0,20% Binance Coin (BNB) 276,5 -0,65%
Peso Argentino 0,04 0,13% Solana (SOL) 31,27 -1,10%
Dólar Austr. 3,56 0,20% Cardano (ADA) 0,45 -0,60%
Yene 0,04 0,21% Ripple (XRP) 0,33 -1,14%

Câmbio Criptoativos

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

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI 0,0% Boi Gordo 0,2%
Gás Natural -0,9% Café -1,2%

Milho -1,9%
METAIS Algodão -4,4%
Ouro -0,1% Soja -2,0%
Prata -0,1% Açúcar 0,6%
Minério de Ferro -3,0%
Cobre -0,8%

Setores US

Commodities



Nvidia (NVDA) e Semicondutores
As ações da Nvidia tiveram queda de afundaram 7,7% devido a notícia de que o governo está restringindo a venda de alguns de 
seus chips para a China. Em um arquivamento na SEC, a Nvidia disse que o governo dos EUA disse à empresa em 26 de agosto, 
sobre um novo requisito de licença para futuras exportações para a China, incluindo Hong Kong, para reduzir o risco de que os
produtos possam ser usados pelos militares chineses. A empresa espera que possa perder US$ 400 milhões em vendas potenciais 
na China no trimestre atual. A Nvidia disse que estava solicitando uma licença para continuar algumas exportações chinesas, mas 
não sabe se o governo dos EUA concederá uma isenção.
As ações da Advanced Micro Devices, que também foi condenada a parar de vender chips de inteligência artificial para a China,
caíram 6%. A Micron Technology perdeu mais de 1%. Broadcom caiu mais de 2%, e Qualcomm deslizou 4%.

Hormel Foods Corp (HRL)
As ações da Hormel caíram 6,5% depois que a empresa reduziu sua perspectiva de lucro para o ano. O fabricante de Spam e Skippy, 
entre outros, baixou sua orientação do EPS para uma faixa de US $ 1,78 - US $ 1,85 de US $ 1,87 - US $ 1,97. O CEO Jim Snee citou a 
inflação elevada de custos como um fator, mas disse que as pressões são passageiras e provavelmente diminuirão nos próximos 
trimestres. A Hormel Foods possui um valor de mercado de cerca de US$ 25 bilhões e suas ações caem 4% no ano. 

Lululemon (LULU) 
As ações da marca de roupas esportivas a activewear Lululemon saltaram 9,4% depois que a empresa divulgou resultados com 
lucro ajustado por ação de US$ 2,20 contra expectativas de US$ 1,87, de acordo com a Refinitiv. Também trouxe US$ 1,87 bilhão em
receita contra us$ 1,77 bilhão previsto. A Lululemon possui um valor de mercado de cerca de US$ 37 bilhões e suas ações caem 25%
no ano. 

MongoDB Inc (MDB)
As ações da MongoDB caíram 25,3% depois que a empresa de computação em nuvem disse que espera uma perda maior do que o 
esperado no terceiro trimestre. A empresa de computação na nuvem reportou resultados que superaram as expectativas e 
compartilhou forte guidance (projeção) de receitas, ainda que com prejuízo aumentando. A MongoDB possui um valor de mercado 
de cerca de US$ 16 bilhões e suas ações caem 54% no ano. 

Five Below (FIVE)
As ações da Five Below tiveram ganhos de mais de 6% apesar da empresa não ter batido as estimativas de resultado para empresa. 
O salto nas ações da varejista de descontos vem depois que o diretor financeiro Kenneth Bull disse que a Five Below está pronta 
para beneficiar esta próxima temporada de férias dos esforços dos consumidores para economizar dinheiro diante da alta inflação.
A Five Below possui um valor de mercado de cerca de US$ 7.5 bilhões e suas ações caem 34% no ano. 

Notícias Corporativas

Maiores Altas Maiores Quedas
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7,7% DXC Dxc Technology Co

5,7% GNRC Generac Holdings Inc

5,1% MRNA Moderna Inc

4,4% COO Cooper Cos Inc/The

3,3% DOV Dover Corp

-7,7% NVDA Nvidia Corp

-6,6% HRL Hormel Foods Corp

-6,1% MPWR Monolithic Power Systems Inc

-5,5% VLO Valero Energy Corp

-4,1% ALB Albemarle Corp



O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros de Nova York operam estáveis e em compasso de espera do dos dados de criação de empregos
(payroll) em agosto, com previsão de mais 300 mil, e taxa de desemprego no país em agosto, que deve ficar em 3,5%.

O payroll deve fornecer orientações sobre qual será a atuação do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla
em inglês) do Federal Reserve dos EUA para sua próxima decisão sobre a taxa de juros no final de setembro. Em
indicadores, às 11h, saem as encomendas da indústria americana, com previsão de alta de 0,2%.

Na Ásia os mercados fecharam em grande parte em queda. E na Europa mercados em alta após alguns dias de queda.

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 31.662 0,00%
S&P 500 3.966 -0,06%
Nasdaq 12.263 -0,24%
Russell 2000 1.824 -0,03%

Nikkei 27.675 0,05%
Hang Seng 19.339 -0,28%
Shenzhen 4.015 -0,90%
Euro Stoxx 50 3.470 0,61%
DAX 12.754 1,10%



Avisos Importantes
Fontes:
1) https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsas-de-ny-fecham-sem-sinal-unico-com-recuperacao-na-reta-final-do-

pregao-1032697
2) https://br.investing.com/news/economy/sp-500-sobre-apos-quatro-pregoes-em-queda-com-relatorio-de-empregos-em-foco-

1032671
3) https://www.cnbc.com/2022/09/01/stocks-making-the-biggest-moves-midday-nvidia-okta-five-below-bed-bath-beyond-and-

more.html
4) https://www.cnbc.com/2022/08/31/nvidia-stock-falls-after-us-government-restricts-chip-sales-to-china.html
5) https://www.cnbc.com/2022/09/01/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-lululemon-broadcom-and-more.html
6) https://www.cnbc.com/2022/09/01/stock-futures-are-flat-ahead-of-key-august-jobs-report-due-friday.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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