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As ações dos Estados Unidos fecharam a
semana em queda na sexta-feira, com a
alta inicial do mercado após a divulgação
do relatório de emprego --que mostrou
um mercado de trabalho que pode estar
começando a perder força-- dando lugar
a preocupações com a crise do gás na
Europa.

Wall Street abriu em alta acentuada
depois que o Payroll de agosto uma
geração de postos de trabalho menor
que julho ainda que em linha com o
esperado, e uma alta na taxa de
desemprego para 3,7% o que trouxe
certo aliviou sobre o Federal Reserve ser
excessivamente agressivo no aumento
da taxa de juros enquanto tenta reduzir
a inflação elevada.

No entanto, os ganhos se dissiparam
depois de a Gazprom informar que não
poderia reiniciar as entregas com
segurança até que consertasse um
vazamento de óleo encontrado em uma
turbina vital. A empresa não forneceu
um novo prazo.

Os volumes de negociação foram
reduzidos antes do fim de semana
prolongado por causa de um feri
ado nos EUA – labour day aqui nos EUA
O índice S&P 500 fechou em queda de
1,07%, a 3.924,26 pontos. O Dow Jones
caiu 1,07%, a 31.318,44 pontos. O índice de
tecnologia Nasdaq Composite recuou
1,31%, a 11.630,86 pontos.

Os três principais índices sofreram
perdas pela terceira semana consecutiva.
O Dow Jones cedeu 2,99%, o S&P 500
declinou 3,29%, e o Nasdaq recuou 4,21%.

Bom Dia USA
Como foi o mercado ontem

1 - Fonte: Investing 06/set/2022
2 – Fonte Investing 06/set/2022

Fonte: Bloomberg, 05/set/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence

Fonte: Bloomberg, 05/set/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence

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

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI 2,6% Boi Gordo 1,2%
Gás Natural -0,4% Café -1,6%

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

Setores US

Commodities



CVS (CVS)
A CVS Health chegou a um acordo para adquirir a empresa de cuidados de saúde em casa Signify Health por cerca de US$ 8 
bilhões, disseram as empresas na segunda-feira. A CVS disse que pagará US$ 30,50 por ação em dinheiro para a Signify, uma 
aquisição que se basearia em seus crescentes serviços de saúde. A Signify fornece tecnologia e análise para ajudar no atendimento 
ao paciente em casa. O acordo vem à medida que os concorrentes da Amazon para a Walgreens estão avançando para o setor de 
saúde. Em julho, a Amazon anunciou que estava adquirindo o provedor de atenção primária One Medical por cerca de US$ 3,9 
bilhões. As ações da Signify Health subiram quase 45% no último mês para dar-lhe um valor de mercado de cerca de US $ 6,7 
bilhões a US$ 28,77 por ação a partir do fechamento de sexta-feira, de acordo com a FactSet. O Wall Street Journal informou em 2
de agosto que a Signify estava explorando alternativas estratégicas, incluindo uma venda. No mês passado, a CVS revelou planos 
para adquirir ou assumir uma participação em uma empresa de atenção primária até o final do ano.

Broadcom (AVGO)
As ações da Broadcom reagiram positivamente aos resultados divulgados recentemente, depois que a empresa bateu as 
expectativas do mercado tanto na linha superior (receitas) como inferior nas linhas inferior (lucro). A empresa reportou um lucro 
ajustado por ação de US$ 9,73 contra as estimativas de Wall Street de US$ 9,56. Além disso, a receita foi de US$ 8,46 bilhões contra 
a estimativa de US$ 8,37 bilhões, de acordo com a Refinitiv. A Broadcom possui um valor de mercado de cerca de US$ 200 bilhões e
suas ações caem 25% no ano.

PagerDuty (PD)
As ações da PagerDuty subiram após os resultados trimestrais da empresa superarem as estimativas de Wall Street. A empresa 
reportou uma perda de US$ 0,04 por ação em comparação com as estimativas de uma perda de US$ 0,08. A receita foi de US$ 90,3 
milhões contra US$$ 88,1 milhões previstos pela Refinitiv. A PagerDuty possui um valor de mercado de cerca de US$ 2 bilhões e 
suas ações caem 32% no ano.

Volkswagen e Porsche
A Volkswagen anunciou na segunda-feira sua intenção de listar a marca de carros esportivos Porsche, desencadeando o que 
poderia se tornar uma das maiores listagens do mundo. A montadora publicou a chamada intenção para uma oferta pública inicial
no final de setembro ou início de outubro para ser concluída até o final do ano, mas acrescentou que a listagem e o tempo 
estavam "sujeitos a novos desenvolvimentos no mercado de capitais". Fontes próximas às negociações disseram à Reuters mais 
cedo na segunda-feira que a Volkswagen pode estender o período de quatro semanas para os compradores expressarem interesse 
caso os investidores não mostrem entusiasmo suficiente para fazer a mudança valer a pena.
As ações da Volkswagen são listadas no mercado de balcão nos EUA.

Notícias Corporativas

Maiores Altas Maiores Quedas
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4,3% CF Cf Industries Holdings Inc

3,8% HES Hess Corp

3,8% HES Hess Corp

3,7% HAL Halliburton Co

3,2% DVN Devon Energy Corp

-4,5% DISH Dish Network Corp-A

-4,1% GNRC Generac Holdings Inc

-3,9% ZBRA Zebra Technologies Corp-Cl A

-3,7% J Jacobs Engineering Group Inc

-3,3% REGN Regeneron Pharmaceuticals



O que você precisa saber antes da abertura

Futuros americanos começam a semana pós feriado em altas. Na semana encurtada pelo feriado, os investidores 
estarão de olho por discursos dos presidentes do Federal Reserve e uma nova decisão de aumento da taxa do banco 
central europeu que deve sair ainda esta semana. Os dados de serviços pmi e ism de agosto estão programados para 
terça-feira.
Na Ásia, as bolsas fecharam sem tendência definida com quedas em Hong Kong e Índia, mas altas no Japão e China. 
Bolsas europeias sobem com foco nas respostas dos líderes à crescente crise de energia da região antes da reunião 
de política do BCE na quinta-feira. Os preços do gás natural na Europa caem enquanto políticos lutam para encontrar 
soluções depois que Moscou desligou seu principal oleoduto para o continente. Petróleo opera de lado em NY após 
de mais de 4% na máxima mais cedo com os efeitos do corte de produção da Opep+ compensados pelos riscos para a 
demanda gerados pelos bloqueios contra a Covid na China

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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Feriado - Dia do Trabalho dia todo

	PMI ISM Não-Manufatura (Ago)	 11h00

Feriado - Dia da Independência dia todo

	Decisão da Taxa de Juros (Set) 09h15

	Discurso de Powell, Presidente do Fed 10h10

Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE 11h15

	Cúpula da Zona do Euro  	 07h00

05/setembro

06/setembro

09/setembro

08/setembro

07/setembro

	Aspen (AZPN) 13,91 -

	DocuSign (DOCU) 10,9 -

	Nio A ADR (NIO) 29,3 manhã

	Copart (CPRT) 27,7 tarde

	Zscaler (ZS) 20,6 tarde

Sekisui House ADR (SKHSY) 11,7 -

Kroger (KR) 34,65 manhã

Sun Hung Kai Prop (SUHJY) 34,3 -

05/setembro

07/setembro

08/setembro

09/setembro

Dow Jones 31.582 0,86%
S&P 500 3.960 0,90%
Nasdaq 12.226 1,00%
Russell 2000 1.829 1,09%

Nikkei 27.723 0,15%
Hang Seng 19.154 -0,31%
Shenzhen 406 -0,23%
Euro Stoxx 50 3.516 0,77%
DAX 12.910 1,18%



Avisos Importantes
Fontes:
1) https://br.investing.com/news/economy/wall-street-cai-apos-devolver-ganhos-com-dados-de-empregos-1033162
2) https://www.cnbc.com/2022/09/05/stock-futures-rise-after-major-averages-post-third-week-of-losses.html
3) https://www.cnbc.com/2022/09/01/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-lululemon-broadcom-and-

more.html
4) https://www.cnbc.com/2022/09/05/cvs-to-buy-home-health-giant-signify-health-for-about-8-billion.html
5) https://www.cnbc.com/2022/09/05/volkswagen-to-decide-on-landmark-porsche-listing.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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