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As bolsas em Nova York fecharam com

fortes altas na terça-feira impulsionadas

por perspectivas de que o aperto

monetário do Fed pode ter atingido seu

pico. Analistas aguardam e o mercado

antecipa uma possível sinalização do

mercado de trabalho que podem indicar

que a maior parte da postura dura do Fed

pode ter ficada para trás.

O índice Dow Jones fechou em alta de

2,80%, aos 30.316,98 pontos, o S&P 500

subiu 3,06%, aos 3.791,05 pontos, e o

Nasdaq avançou 3,34%, aos 11.176,41

pontos.

Ontem tivemos o relatório Jolts de agosto

que mostrou que as vagas de emprego

registraram seu primeiro declínio

significativo, o que pode ser o início dos

pontos de dados necessários para o Fed

mudar sua postura agressiva de aperto,

aponta. Além disso, uma alta de juros

menor que a esperada na Austrália

alimentou a expectativa de que o fim do

ciclo de fortes elevações nas taxas possa

estar mais próximo também no Fed,

afirmou.

Entre setores, petroleiras avançaram,

seguindo a cotação internacional do barril.

Empresas do setor de chips também

tiveram ganhos, de olho em uma possível

restrição americana às exportações para a

China de semicondutores.

Além disso, o Twitter foi destaque na

sessão, subindo mais de 20%, em dia no

qual o CEO da Tesla, Elon Musk, reafirmou a

intenção de comprar a empresa nos termos

previamente acordados.
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Tecnologia 3,3% Materiais Básicos 3,5%

Financeiro 3,8% Utilidades 2,2%

Energia/Petróleo 4,3% Consumo Cíclico 3,6%

Industrial 3,5% Mercado Imobiliário 1,6%

Consumo Não Cíclico 1,5% Saúde 2,3%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI -0,5% Boi Gordo -0,4%

Gás Natural -1,3% Café 0,1%

Milho -0,4%

METAIS Algodão -0,8%

Ouro -1,1% Soja -0,7%

Prata -3,2% Açúcar 0,2%

Minério de Ferro 0,3%

Cobre 2,8%

Setores US

Commodities

AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 3.791 3,10% Euro Stoxx 50 3.449 -1,00%

Dow Jones 30.316 2,80% FTSE 100 6.993 -1,30%

NASDAQ 11.176 3,30% DAX 12.569 -0,80%

Russell 2000 1.776 3,90% CAC 40 5.986 -0,90%

TSX 19.371 2,60% IBEX 35 7.564 -1,70%

BMV IPC 46.047 1,40% FTSE MIB 21.254 -2,00%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 116.230 0,10% Nikkei 27.121 0,50%

Small Caps 2.293 0,30% Hang Seng 18.088 5,90%

Merval 144.927 -0,10% Shenzhen 3.805 -0,60%

IPSA 5.249 2,10% ASX 200 6.816 1,70%

Índices de Bolsa

Dólar 5,18 -0,08% Bitcoin (BTC) 20.016 0,86%

Euro 5,39 2,95% Ether (ETH) 1.348 4,01%

Libra Esterlina 5,90 -0,40% Binance Coin (BNB) 2,9 2,09%

Peso Argentino 0,03 -5,43% Solana (SOL) 33,17 2,31%

Dólar Austr. 3,35 0,60% Cardano (ADA) 0,43 4,03%

Yene 0,04 0,20% Ripple (XRP) 0,47 5,53%

Câmbio Criptoativos



Twitter (TWTR)

As ações do Twitter subiram 22.1% após um relatório de que Elon Musk planeja prosseguir com a aquisição da 

empresa a US$ 54,20 por ação, o preço originalmente acordado. A negociação das ações da empresa foi 

interrompida até o meio-dia de terça-feira. O Twitter possui um valor de mercado de cerca de US$ 37 bilhões e suas 

ações sobem 11% no ano. 

Ford (F) 

A montadora de Detroit teve alta de 7.8% depois de reportar um aumento de 16% nas vendas do terceiro trimestre 

em comparação com um ano antes, apesar das vendas de setembro ter diminuído mais do que o esperado. A Ford 

disse que a demanda de veículos novos "continua forte". A Ford possui um valor de mercado de cerca de US$ 49 

bilhões e suas ações caem 41% no ano. 

General Motors (GM)

As ações da montadora General Motors ganharam 8.9% após a empresa anunciar que as vendas subiram 24% no 

terceiro trimestre, recuperando-se a partir de 2021, quando problemas na cadeia de suprimentos dificultaram a 

produção. A GM possui um valor de mercado de cerca de US$ 51 bilhões e suas ações caem 39% no ano. 

Rivian (RIVN)

As ações da Rivian subiram 13.8% depois que a fabricante de veículos elétricos anunciou que a produção do terceiro 

trimestre subiu 67% em relação ao segundo trimestre. A empresa também destacou que está no caminho certo para 

cumprir suas metas de produção para o ano. A Rivian possui um valor de mercado de cerca de US$ 33 bilhões e suas 

ações caem 65% no ano. 

Poshmark (POSH)

As ações da Poshmark subiram 13.1% após a notícia de que a gigante sul-coreana de internet Naver está comprando 

o popular site de varejo online por US$ 17,90 por ação, ou cerca de US$ 1,2 bilhão em um acordo em dinheiro. A 

Poshmark possui um valor de mercado de cerca de US$ 1.4 bilhões e suas ações sobem 4% no ano. 

Notícias Corporativas

Maiores Altas Maiores Quedas
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22,2% TWTR Twitter Inc

16,8% NCLH Norwegian Cruise Line Holdin

16,7% RCL Royal Caribbean Cruises Ltd

13,3% CCL Carnival Corp

11,4% CZR Caesars Entertainment Inc

-1,5% WELL Welltower Inc

-1,1% TFX Teleflex Inc

-,6% DG Dollar General Corp

-,2% ULTA Ulta Beauty Inc

-,5% ESS Essex Property Trust Inc



O que você precisa saber antes da abertura

Índices futuros americanos ameanhecem no vermelho assim como bolsas na Europa que cedem – Stoxx 600 cai cerca de 1%

agora pela manha. Os mercados asiáticos fecharam no azul, acompanhando a alta acentuada das bolsas dos EUA e da Europa

na véspera. A tendência positiva observada nas ações globais nos últimos 2 dias dá espaço a novas quedas hoje.

Ontem o dado sobre o mercado de trabalho ajudou e hoje na agenda americana, investidores esperam por uma série de

relatórios econômicos : variação do emprego privado ADP de setembro, balança comercial, pedidos de hipotecas semanais,

PMI S&P Global e o ISM.

As cotações do petróleo recuam após abrirem em alta na quarta-feira, apagando parte dos ganhos de 3% na sessão anterior,

enquanto participantes do mercado aguardam pela reunião da Opep+ para discutir um grande corte de produção.

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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RPM International Inc. 11,03 manhã

Lamb Weston Holdings, Inc. 11,35 manhã

Constellation Brands Inc 43,15 manhã

McCormick & Company, Incorporated 55,2 manhã

03/outubro

05/outubro

06/outubro

04/outubro

Dow Jones 30.831 -0,93%

S&P 500 3.885 -0,88%

Nasdaq 11.878 -0,85%

Russell 2000 1.817 -1,01%

Nikkei 27.348 0,48%

Hang Seng 18.779 5,90%

Shenzhen 4.022 -0,55%

Euro Stoxx 50 3.500 -0,89%

DAX 12.805 -0,98%



Avisos Importantes
Fontes:
1) https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsas-de-ny-fecham-em-alta-com-perspectivas-de-moderacao-no-

aperto-do-fed-1042977
2) https://www.cnbc.com/2022/10/04/stocks-making-the-biggest-moves-premarket-rivian-credit-suisse-poshmark-and-

more.html
3) https://www.cnbc.com/2022/10/04/stocks-making-the-biggest-moves-midday-twitter-poshmark-rivian-and-more.html
4) https://www.cnbc.com/2022/10/04/stock-market-futures-open-to-close-news.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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