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Como foi o último pregão...

Os mercados de ações americanos

caíram nesta quinta-feira, baixa pela

quarta sessão consecutiva. Isso

ocorreu um dia depois que o Federal

Reserve divulgou outro aumento de

três quartos de ponto na taxa de

juros e sinalizou que um pivô ou

corte de taxa não virá tão cedo.

O Dow Jones Industrial Average caiu

146,51 pontos, ou 0,46%, para fechar

em 32.001,25. O S&P 500 perdeu

1,06% para terminar em 3.719,89,

enquanto o Nasdaq Composite caiu

1,73% para terminar em 10.342,94.

Os rendimentos dispararam à medida

que os traders digeriam a última

decisão de taxa, pressionando as

ações. O rendimento da nota do

Tesouro de 2 anos atingiu seu nível

mais alto desde julho de 2007,

enquanto o rendimento de referência

do Tesouro de 10 anos subiu 9

pontos base para cerca de 4,15%.

A atenção dos investidores na quinta-

feira também se voltou para as folhas

de pagamento não agrícolas de

outubro, com lançamento previsto

para sexta-feira. Um forte número de

empregos e uma baixa taxa de

desemprego, embora bons para a

economia, podem sinalizar mais

trabalho pela frente para o Fed.
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AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 3.720 -1,10% Euro Stoxx 50 3.641 1,30%

Dow Jones 32.001 -0,50% FTSE 100 7.251 0,90%

NASDAQ 10.343 -1,70% DAX 13.293 1,20%

Russell 2000 1.780 -0,50% CAC 40 6.342 1,60%

TSX 19.241 -0,20% IBEX 35 7.875 0,10%

BMV IPC 50.216 -1,30% FTSE MIB 22.857 0,70%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 116.896 0,00% Nikkei 27.200 -1,70%

Small Caps 2.383 1,00% Hang Seng 16.161 5,40%

Merval 150.451 0,80% Shenzhen 3.767 3,30%

IPSA 5.180 -0,30% ASX 200 6.892 0,50%

Índices de Bolsa

Dólar 5,12 -0,60% Bitcoin (BTC) $20,578.88 1,26%

Euro 5,40 2,50% Ether (ETH) $1,580.08 1,82%

Libra Esterlina 5,74 2,10% Binance Coin (BNB) $352.12 5,02%

Peso Argentino 0,03 -2,30% Solana (SOL) $0.4094 3,24%

Dólar Austr. 3,21 -0,55% Cardano (ADA) $0.119 11,66%

Yene 0,03 -0,23% Ripple (XRP) $0.5003 9,35%

Câmbio Criptoativos

Tecnologia -3,0% Materiais Básicos 0,8%

Financeiro -1,1% Utilidades 0,4%

Energia/Petróleo 2,0% Consumo Cíclico -0,9%

Industrial 1,0% Mercado Imobiliário 0,0%

Consumo Não Cíclico -0,3% Saúde -0,4%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI 2,6% Boi Gordo 0,4%

Gás Natural 4,7% Café 2,3%

Milho 0,7%

METAIS Algodão 4,0%

Ouro 1,0% Soja 0,9%

Prata 1,5% Açúcar 0,9%

Minério de Ferro 2,6%

Cobre -0,9%

Setores US

Commodities



Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

**Avenue Intelligence – Starbucks (SBUX) – 3T22**

A Starbucks divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados operacionais 

referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, fazendo as ações saltarem 5% no 

after-market.

Receitas: US$ 2,69 bilhões vs US$ 2,70 bilhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 2,56 vs US$ 2,32 estimados.

Entre os destaques, as vendas globais de mesmas lojas aumentaram 7%, impulsionadas pelo aumento 

dos gastos em seu mercado americano. Nos Estados Unidos, a Starbucks registrou um crescimento de 

vendas nas mesmas lojas de 11%, resultado de pessoas gastando mais em média e um ligeiro aumento 

no tráfego. Seu programa de fidelidade viu sua adesão ativa subir 16% para 28,7 milhões de pessoas 

no trimestre. Fora dos EUA, as restrições do Covid-19 na China continuaram a pesar no desempenho 

internacional da Starbucks. As vendas nas mesmas lojas internacionais da empresa caíram 5%, o que 

não foi tão acentuado quanto o declínio esperado de 7,1%, pelos analistas. As vendas nas lojas na 

China, segundo maior mercado da Starbucks, caíram 16% no trimestre.

A SBUX possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 97 bilhões, P/E (price/earnings) de 

23,80, beta de 0,86, dividend yield de 2,51% no ano as suas ações caem 27,61%

.**Avenue Intelligence – Mercado Livre (MELI) – 3T22**

O Mercado Livre divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados 

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

saltarem 5% no after-market.

Receitas: US$ 2,69 bilhões vs US$ 2,70 bilhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 2,56 vs US$ 2,32 estimados.

Entre os destaques, os números da companhia demonstram um crescimento sólido mesmo em um 

ambiente global desafiador como o atual. O sucesso do Mercado Livre é devido tanto ao comércio 

online como também a sua fintech, que permitiu entregar um rápido crescimento em GMV, TPV e 

receita líquida, juntamente com o EBIT trimestral recorde e a melhoria da geração de caixa. 

Olhando para o futuro, após um terceiro trimestre de sucesso, com forte crescimento e lucratividade, a

atenção do Mercado Livre agora está em manter a tendencia de crescimento também no quarto 

trimestre, que traz eventos importantes para o varejo como a Black Friday, a Copa do Mundo da FIFA e 

o Natal.

A MELI possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 43 bilhões, P/E (price/earnings) de 

184,19, beta de 1,55, não paga dividendos e no ano as suas ações caem 35,41%.
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14,3% ETSY Etsy Inc

10,6% UA Under Armour Inc-Class C

8,3% RCL Royal Caribbean Cruises Ltd

7,7% APD Air Products & Chemicals Inc

6,9% APA Apa Corp

-33,1% LNC Lincoln National Corp

-28,0% FIS Fidelity National Info Serv

-17,7% LUMN Lumen Technologies Inc

-13,8% CTSH Cognizant Tech Solutions-A

-12,3% GPN Global Payments Inc
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Notícias Corporativas

**Avenue Intelligence – Coinbase Global Inc (COIN) – 3T22**

A Coinbase divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados operacionais 

referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram abaixo das estimativas, contudo o número de usuários 

cresceu mais que o esperado.

Receitas: US$ 590 milhões vs US$ 654 milhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ -2,43 vs US$ -2,40 estimados.

Entre os destaques, a receita da Coinbase caiu mais de 50% em relação ao ano anterior, enquanto os 

investidores se afastaram das criptomoedas. As finanças da empresa pioraram, resultando em uma 

perda de US$ 545 milhões depois que a Coinbase gerou um lucro de mais de US$ 400 milhões um ano 

antes. A ação perdeu mais de três quartos de seu valor este ano devido à queda nos preços das 

criptomoedas e ao recuo das ações mais arriscadas. O Bitcoin, a criptomoeda mais popular, caiu mais 

de 70% em relação ao seu recorde histórico em novembro de 2021.

A base de usuários da Coinbase vem diminuindo ao longo do ano. A empresa disse que teve 8,5 

milhões de usuários de transações mensais (MTUs) durante o terceiro trimestre, abaixo dos 9 milhões 

do período anterior e 9,2 milhões no primeiro trimestre. Entretanto, o mercado esperava queda para 

7,84 milhões, o que demonstra que alguns investidores estão se mantendo neste mercado. Já o volume 

de negócios em outubro foi de US$ 47 bilhões, e os usuários mensais até outubro ficaram 

aproximadamente em linha com os resultados do terceiro trimestre. O Ethereum representou 33% do 

volume negociado no trimestre, acima dos 22% do período anterior, e 31% vieram do bitcoin. No 

entanto, apenas 24% da receita de transações veio do ethereum, enquanto o bitcoin representou 31%,.

A COIN possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 12 bilhões, P/E (price/earnings) de -

35,66, sem dividendos e no ano as suas ações caem 77,89%.

**Avenue Intelligence – PayPal Holdings Inc (PYPL) – 3T22**

O Paypal divulgou nesta quinta-feira (03/11/2022) ao final do dia os seus resultados operacionais 

referentes ao 3º trimestre de 2022 e vieram acima das estimativas, entretanto as expectativas 

apresentadas para o 4º. trimestre não agradaram os investidores.

Receitas: US$ 6,85 bilhões vs US$ 6,82 milhões esperado pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 1,08 vs US$ 0,96 estimados.

Entre os destaques, o que chamou atenção negativamente para a companhia e fez as suas ações 

caírem 9% no after-market foram as estimativas de receitas do quarto trimestre, que chegarão a US$ 

7,38 bilhões, o que é menos do que as expectativas de consenso de US$ 7,74 bilhões esperada pelo 

mercado. Contudo, apesar da receita vir menor, o PayPal elevou a sua orientação de lucro por ação 

para todo o ano fiscal, dizendo que se beneficiou de “iniciativas de produtividade contínuas”. Além disso 

eles esperam adicionar de 8 a 10 milhões de novos usuários ativos líquidos no ano fiscal. 

Por fim, a companhia disse que está trabalhando com a Apple para aprimorar suas ofertas para PayPal

e Venmo, inclusive permitindo que clientes comerciais dos EUA aceitem pagamentos sem contato por 

meio de suas carteiras móveis e adicionando cartões de crédito e débito da marca de rede PayPal e 

Venmo à Apple Wallet.

O PYPL possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 88 bilhões, P/E (price/earnings) de 

44,18, beta de 1,34, não paga dividendos e as suas ações caem 67,1%.
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O que você precisa saber antes da abertura

Os futuros de ações nos EUA suobem na sexta-feira, com os investidores olhando para o relatório de

empregos de outubro em busca de pistas sobre o ritmo dos futuros aumentos das taxas de juros do

Federal Reserve. O relatório de folha de pagamento não agrícola de outubro na sexta-feira dará aos

investidores mais pistas sobre a situação da economia e quanto trabalho o banco central tem pela frente

para reduzir a inflação. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que 205.000 empregos

tenham sido criados no mês passado e preveem que a taxa de desemprego se mantenha estável em

3,5%.

Em outros lugares, a temporada de ganhos corporativos continuou, com a empresa de pagamentos

móveis Block subindo 13% depois de superar as expectativas nas linhas superior e inferior em seus

resultados do terceiro trimestre. Ações da Carvana caiu mais de 9% depois que a empresa registrou uma

perda maior do que o esperado e perdeu as expectativas de vendas. Os investidores também esperam um

relatório do terceiro trimestre da AMC Networks antes do sino de sexta-feira.

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
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Empresa
Mkt Cap 

(US$ bi)
Período

Agenda de ResultadosAgenda Econômica
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	IPC (Mensal)  	 07h00

	PMI Industrial ISM (Out) 11h00

	Declaração do FOMC  15h00

	Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 09h30

Payroll 09h30

	Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Set) 07h00

31/outubro

01/novembro

04/novembro

02/novembro

03/novembro

Stryker Corporation 86 noite

Aflac Incorporated 39 noite

Williams Companies, Inc. (The) 39 noite

Eli Lilly and Company 338 manhã

Pfizer, Inc. 256 manhã

BP p.l.c. 101 manhã

QUALCOMM Incorporated 240 noite

CVS Health Corporation 121 manhã

Estee Lauder 72 manhã

	

Toyota Motor Corp Ltd Ord 188 noite

PayPal Holdings, Inc. 102 noite

Starbucks Corporation 98 noite

Berkshire Hathaway Inc. 635 noite

Enbridge Inc 78 manhã

Duke Energy Corporation 69 manhã

31/outubro

02/novembro

04/novembro

03/novembro

01/novembro

Dow Jones 32.155 0,48%

S&P 500 3.744 0,66%

Nasdaq 10.773 0,77%

Russell 2000 1.788 0,33%

Nikkei 27.293 0,01%

Hang Seng 16.261 4,59%

Shenzhen 3.653 -0,85%

Stoxx50 3.644 1,48%

DAX 13.327 1,38%
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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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