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Como foi o último pregão...

As bolsas de Nova York fecharam em

alta na quinta-feira (Dow Jones), após

novos dados mostrarem que o PIB do

terceiro trimestre cresceu mais rápido

do que o esperado e sugeriram queda

da inflação, incentivando os

investidores a comprar ações ligadas à

saúde da economia.

O Dow subiu 194,17 pontos, ou 0,6%,

para terminar em 32.033,28 pontos em

seu quinto dia de vitórias. As ações da

Caterpillar, McDonald's e Honeywell

lideraram o índice de 30 ações em alta

depois que as empresas divulgaram

lucros acima do esperado. O Dow

negociou até 549 pontos durante o dia.

O S&P 500 fechou em queda de 0,6%,

encerrando a sessão em 3.807,30. O

Nasdaq Composite perdeu 1,6%,

fechando em 10.792,68, com a queda

do Meta e outras ações de tecnologia

pesando no índice.

A economia dos EUA cresceu a um

ritmo anualizado de 2,6% no período,

contra a estimativa do Dow Jones de

crescimento de 2,3%, mostrou o

relatório do Bureau of Economic

Analysis. O índice de preços

ponderado pela cadeia, uma medida de

custo de vida ajustada para refletir a

mudança no comportamento do

consumidor, subiu 4,1% no trimestre,

bem abaixo da estimativa de 5,3%. A

inflação aumentou 4,2%, ante 7,3%, de

acordo com um indicador usado pelo

Federal Reserve.
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Tecnologia -1,2% Materiais Básicos -0,3%

Financeiro 0,7% Utilidades 0,7%

Energia/Petróleo 0,3% Consumo Cíclico -0,7%

Industrial 1,1% Mercado Imobiliário 0,0%

Consumo Não Cíclico 0,0% Saúde -0,6%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI -1,0% Boi Gordo -0,1%

Gás Natural -0,9% Café -0,7%

Milho -0,4%

METAIS Algodão -1,5%

Ouro -0,9% Soja -0,4%

Prata -1,9% Açúcar -0,3%

Minério de Ferro -3,7%

Cobre -0,4%

Setores US

Commodities

AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 3.807 -0,60% Euro Stoxx 50 3.578 -0,70%

Dow Jones 32.033 0,60% FTSE 100 7.039 -0,50%

NASDAQ 10.793 -1,60% DAX 13.123 -0,70%

Russell 2000 1.806 0,10% CAC 40 6.219 -0,40%

TSX 19.352 0,40% IBEX 35 7.856 -0,80%

BMV IPC 48.893 -0,90% FTSE MIB 22.341 -1,10%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 114.641 1,70% Nikkei 27.105 -0,90%

Small Caps 2.236 2,90% Hang Seng 14.863 -3,70%

Merval 148.110 2,10% Shenzhen 3.541 -2,50%

IPSA 5.187 0,70% ASX 200 6.786 -0,90%

Índices de Bolsa

Dólar 5,34 -0,70% Bitcoin (BTC) $20,192.74 1,95%

Euro 5,40 2,50% Ether (ETH) $1,505.59 2,66%

Libra Esterlina 6,16 2,10% Binance Coin (BNB) $286.84 0,37%

Peso Argentino 0,03 -2,30% Solana (SOL) $30.52 2,81%

Dólar Austr. 3,21 -0,55% Cardano (ADA) $0.3843 5,03%

Yene 0,04 -0,23% Ripple (XRP) $0.4608 1,92%

Câmbio Criptoativos



Notícias Corporativas
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Maiores Quedas

**Avenue Intelligence – Amazon (AMZN) – 3T22**

A Amazon divulgou nesta quinta-feira (27/10/2022) depois do fechamento do mercado os seus

resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram em linha com estimativas. Contudo,

a gigante do e-commerce declarou que possui uma previsão de resultados menos otimista para os

próximos trimestres e isso fez as suas ações caírem 20% no after-market.

Resultados Gerais:

Receitas: US$ 127,1 bilhões vs US$ 127,5 bilhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 0,28 vs US$ 0,21 estimado.

Entre os destaques, a receita da AWS chegou a US$ 20,5 bilhões (+33%), de acordo com um

comunicado, enquanto o mercado esperava US$ 21,1 bilhões. A AWS agora contribui com 16% da

receita total da companhia. A AWS, lançada em 2006, controlava cerca de 39% do mercado de

infraestrutura em nuvem em 2021, abaixo dos 41% em 2020, em um setor que tem visto um

crescimento constante à medida que as empresas continuam transferindo sua computação e

armazenamento para a nuvem. Ainda durante o trimestre, a AWS lançou sua segunda região de data

center nos Emirados Árabes Unidos e anunciou a disponibilidade de serviços “sem servidor” que

ajudam os desenvolvedores a implantar ferramentas de análise de dados com o mínimo de trabalho de

gerenciamento de servidor.

Já a plataforma de e-commerce viu as vendas do segmento da América do Norte aumentaram 20% ano

a ano, para US$ 78,8 bilhões e no segmento internacional diminuíram 5% ano a ano para US$ 27,7

bilhões, mas aumentaram 12% excluindo as mudanças nas taxas de câmbio. As orientações futuras

preveem um impacto desfavorável de aproximadamente 460 pontos base das taxas de câmbio, sem

contar uma redução de aproximadamente US$ 15 bilhões em vendas online devido a desaceleração

econômica global.

A AMZN possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,13 trilhões, P/E (price/earnings) de

99,78, beta de 1,29, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 38,28%.
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**Avenue Intelligence – Apple (AAPL) – 3T22**

A Apple divulgou nesta quinta-feira (27/10/2022) depois do fechamento do mercado os seus resultados

operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas entretanto as ações

caíram no after-market mesmo com fortes vendas de iPhones.

Resultados Gerais:

Receitas: US$ 90,1 bilhões vs US$ 88,8 bilhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 1,29 vs US$ 1,27 estimado.

Entre os destaques, em um comunicado o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que os

resultados da empresa mostraram a capacidade da companhia de executar efetivamente, apesar de um

cenário macroeconômico desafiador e volátil. Já o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, disse em

comunicado que a empresa está entrando na temporada de festas de final de ano "com nossa linha de

[produtos] mais poderosa de todos os tempos". No entanto, a empresa não deu imediatamente uma

perspectiva para o trimestre que é historicamente o maior período de vendas da Apple.

Como de costume, o iPhone superou os resultados trimestrais com receita de US$ 42,6 bilhões, um

aumento de 9,5% em relação ao quarto trimestre de 2021. Serviços, que incluem assinaturas de

produtos como Apple TV+, planos de armazenamento iCloud e ofertas da Apple Music, subiu 5%, para

US$ 19,2 bilhões. A AAPL possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 2,32 trilhões, P/E

(price/earnings) de 23,93, beta de 1,24, dividend yield de 0,64% e no ano as suas ações caem 18,45%.

**Avenue Intelligence – McDonald’s Corp (MCD) – 3T22**

O McDonald’s Corp divulgou nesta quinta-feira (27/10/2022) antes da abertura do mercado os seus

resultados operacionais referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, com que o

tráfego para seus restaurantes nos EUA crescendo.

Resultados Gerais:

Receitas: US$ 5,87 bilhões vs US$ 5,69 bilhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 2,68 vs US$ 2,58 estimado.

Entre os destaques, o McDonald'sparece estar contrariando uma tendência observada por outras redes,

que relataram redução no tráfego após aumentar os preços do cardápio. Muitos restaurantes, incluindo

o McDonald's e seus franqueados, recorreram a aumentos de preços para mitigar os custos mais altos

de comida e mão de obra, mas os clientes cansados da inflação estão cortando as refeições fora para

economizar dinheiro. Os executivos do McDonald's falaram abertamente durante a teleconferência de

resultados da empresa sobre os desafios que seus restaurantes estão enfrentando, mas ressaltaram

que a rede continua crescendo.

Em todo o mundo, as vendas mesmas lojas da empresa subiram 9,5%, superando as estimativas dos

analistas de crescimento de 5,8%, mesmo com os preços do cardápio nos EUA subindo cerca de 10%

em comparação com o mesmo período do ano passado. Os executivos disseram que todos os períodos

do dia estão tendo um bom desempenho, embora o café da manhã e o jantar estejam um pouco

melhores do que o almoço. Os aumentos de preços do McDonald's assustaram alguns de seus clientes

de baixa renda, que não visitam com tanta frequência ou estão optando por itens de menu mais baratos,

pois a inflação pressiona seus orçamentos. Mas o McDonald's também está atraindo mais clientes de

renda mais alta, que optam por fast food em vez de jantar em um restaurante de serviço completo.

Executivos disseram que a rede pode oferecer apoio financeiro a franqueados europeus que estão

lutando com a inflação, semelhante à ajuda oferecida durante os bloqueios da Covid. Nos países onde

os licenciados operam as unidades do McDonald's, as vendas mesmas lojas aumentaram 16,7%,

impulsionadas pelo forte crescimento no Brasil e no Japão. A China, no entanto, continuou a relatar

quedas nas vendas nas mesmas lojas, pois os bloqueios regionais dificultaram sua recuperação. O

MCD possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 204 bilhões, P/E (price/earnings) de 33,39,

beta de 0,50, dividend yield de 2,29 e no ano as suas ações caem 1,1%.
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https://seekingalpha.com/news/3896737-apple-rises-as-iphone-services-lead-strong-quarterly-sales
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O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros americanos operam em baixa agora pela manhã nesta sexta-feira, apesar do Dow

Jones estar subindo, tanto Nasdaq e SP500 caem puxados pelas quedas das ações do setor de

tecnologia.

O mercado de ações sofreu esta semana, com investidores despejando ações de tecnologia após

resultados e perspectivas fracas da Microsoft, Alphabet e Meta e girando em ações economicamente

sensíveis que se beneficiarão se a economia dos EUA puder contornar a recessão. Já a sexta-feira traz

um dia mais tranquilo para ganhos `Q medida que os investidores digerem o banho de sangue na

tecnologia, eles terão a Chevron e a Exxon Mobil no convés antes da abertura, bem como a AbbVie e a

Colgate-Palmolive.

Índices Futuros
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A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve 

riscos substanciais. 
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Mercado Ásia e Europa

Fonte: Investing.  24/out/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence Fonte: Bloomberg, 24/out/2022 | Elaboração: Avenue Intelligence

Empresa
Mkt Cap 
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Período

Agenda de ResultadosAgenda Econômica
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HSBC Holdings plc 106 manhã

Cadence Design Systems, Inc 41 noite

Discover Financial Services 25 noite

Microsoft Corporation 1763 noite

Alphabet Inc. 1309 noite

Coca-Cola Company (The) 242 manhã

Meta Platforms, Inc. 358 noite

Thermo Fisher Scientific Inc 198 manhã

Bristol-Myers Squibb Company 151 manhã

Apple Inc. 2492 noite

Amazon.com, Inc. 1171 noite

McDonald's Corporation 184 manhã

Exxon Mobil Corporation 432 manhã

Chevron Corporation 328 manhã

AbbVie Inc. 253 manhã

24/outubro

26/outubro

28/outubro

27/outubro

25/outubro

	PMI Industrial (Out) 10h045

	Discurso de Janet Yellen, Secretária do Tesouro  12h00

	Vendas de Casas Novas (Mensal) (Set) 11h00

Decisão da Taxa de Juros (Out)	 09h15

	Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) 09h30

24/outubro

25/outubro

28/outubro

26/outubro

27/outubro

Dow Jones 31.995 -0,12%

S&P 500 3.784 -0,61%

Nasdaq 11.073 -1,06%

Russell 2000 1.804 -0,15%

Nikkei 27.143 -0,58%

Hang Seng 14.937 -3,36%

Shenzhen 3.644 -0,17%

Stoxx50 3.576 -0,83%

DAX 13.147 -0,74%
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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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