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Como foi o último pregão...
Os principais índices do mercado
americano subiram nessa última
sexta-feira, encerrando o dia positivo.
Os investidores avaliaram como
positivo o tom mais duro nas falas
dos membros do Federal Reserve e
também vêm analisando os últimos
resultados das empresas divulgados.
O Dow Jones Industrial Average
subiu 199,37 pontos, ou 0,59%, para
33.745,69, enquanto o S&P 500
subiu 0,48%, para 3.965,34. O
Nasdaq Composite terminou apenas
0,01% acima da linha fixa em
11.146,06.
O mercado ficou dividido durante
grande parte do dia, com o S&P 500
sendo
negociado
praticamente
estável, já que os investidores
começaram a redefinir expectativas
após algumas altas na semana
passada, após dados do CPI de
outubro.
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Na sexta-feira, a presidente do
Federal Reserve de Boston, Susan
Collins, expressou confiança em sua
fala de que o controle da a inflação
pode ser feito sem causar muitos
danos ao emprego.
O presidente do Federal Reserve de
St. Louis, James Bullard, disse na
quinta-feira que “a taxa de juros
ainda não está em uma zona que
possa
ser
considerada
suficientemente
restritiva”.
Ele
sugeriu que a zona apropriada para a
taxa seria na faixa de 5% a 7%, que
é mais alta do que o mercado está
precificando
e
impactou
negativamente o mercado.
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Maiores Altas

Maiores Quedas
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Notícias Corporativas
*Reação do mercado à divulgação de resultados de Foot Locker (FL)*
As ações da Foot Locker subiram na sexta-feira depois de superar as estimativas de lucro e lucro para
o último trimestre. A varejista de vestuário e calçados também elevou sua previsão para o ano inteiro e
relatou um aumento inesperado nas vendas comparáveis das lojas.
*Reação do mercado à divulgação de resultados de JD.com (JD)*
A empresa de comércio eletrônico com sede na China relatou resultados trimestrais melhores do que o
esperado, pois os bloqueios relacionados à Covid na China levaram mais consumidores a fazer
compras online.

*Reação do mercado à divulgação de resultados de Lojas Ross (ROST)*
As ações da varejista foi a maior alta da sexta-feira, depois de relatar resultados trimestrais melhores do
que o esperado e ter seu guidance revisado para cima, mesmo diante de preços mais altos e
promoções de fim de ano.

*Reação do mercado à divulgação de resultados de Williams-Sonoma (WSM)*
Williams-Sonoma caiu nesta sexta-feira depois que a varejista de utilidades domésticas disse que não
atualizaria sua perspectiva até o ano de 2024 devido à incerteza econômica. A Williams-Sonoma
registrou vendas e lucros melhores do que o esperado em seu último trimestre.
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O que você precisa saber antes da abertura
O mercado de ações futuro nos EUA cai nesta segunda-feira, à medida que os investidores aguardam
mais pistas sobre as decisões de política monetária do Federal Reserve e se preocupam com as
perspectivas para a inflação.
A incerteza sobre futuros aumentos nas taxas de juros continuou depois que os palestrantes do Fed
sugeriram na semana passada que uma pausa não era iminente, após dados econômicos sugerirem aos
investidores que a inflação estava diminuindo.
Nesse fim de semana, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que as taxas provavelmente
terão que subir ainda mais, mas que ele não é a favor de aumentos de 75 pontos base, mas sim de outros
menores.
Os mercados estarão atentos a mais comentários de autoridades do Fed nesta semana. As atas da
reunião de novembro do Fed também serão publicadas e podem fornecer mais informações, assim como
Dados de Pedidos de Bens Duráveis e Vendas de Casas Novas.
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Índices Futuros
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Mercado Ásia e Europa
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A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve
riscos substanciais.

Agenda Econômica

Agenda de Resultados
Empresa
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Avisos Importantes
FONTES
1) https://www.cnbc.com/2022/11/17/stock-market-futures-open-to-close-news.html
2) https://www.cnbc.com/2022/11/18/stocks-making-the-biggest-moves-premarket-foot-lockerjdcom-gap-and-others.html
3) https://www.cnbc.com/2022/11/21/treasury-yields-rise-as-markets-assess-inflation-outlook-fedpolicy-.html
4) (Alguns trechos dos textos desse documento são tradução livre das fontes citadas acima)

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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