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Como foi o último pregão...

Na última segunda-feira, a bolsa dos

EUA fechou em um dia de

negociação bem volátil que derrubou

os três principais índices. O Dow caiu

45,41 pontos, ou 0,13%, para

33.700,28. O ganho de 6,3% da

Disney após o retorno de Bob Iger

como seu CEO ajudou a mitigar as

perdas do índice. Enquanto isso, o

S&P 500 e o Nasdaq Composite

caíram 0,39% e cerca de 1,1%,

respectivamente.

A China viu suas primeiras mortes no

continente por Covid desde maio no

fim de semana. Isso afastou os

investidores das ações de

crescimento e os direcionaram para

setores defensivos, como saúde e

serviços públicos.

Também, membros do Fed, em suas

falas nos últimos dias e na semana

passada, têm indicado que as taxas

de juros continuarão subindo. Mas

isso ocorre depois que dados

econômicos recentes sugeriram que

as pressões inflacionárias estavam

diminuindo, o que levou muitos

investidores a acreditar que o banco

central faria uma pausa ou

desaceleraria os aumentos das

taxas.

Na segunda-feira, a presidente do

Fed de Cleveland, Loretta Mester,

disse que o ritmo dos aumentos das

taxas pode ser reduzido, mas os

números da inflação ainda não são

convincentes o suficiente para

interromper totalmente os aumentos.

Outros membros do Fed devem fazer

comentários hoje, antes que as atas

da última reunião do banco central

sejam publicadas nesta quarta-feira.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

*Resultados de Zoom (ZM)*

As ações da queridinha pandêmica caíram 1,69% nas negociações de segunda-feira. Embora a

empresa de videoconferência tenha superado as expectativas de ganhos e receita, ela deu um

guidance fraco para o quarto trimestre.

*Resultados de Dell (DELL)*

A empresa de tecnologia caiu 2,31% mesmo depois de superar a receita e o lucro por ação previstos no

terceiro trimestre. O lucro por ação chegou a US$ 2,30, após ajustes, cerca de 44% acima dos US$

1,60 esperados pelos analistas consultados pela Refinitiv. As ações caíram depois que ela forneceu seu

guidance em sua teleconferência.

*Resultados de Urban Outfitters (URBN)*

A empresa de vestuário caiu ontem 1,96% mesmo depois de relatar um crescimento de receita melhor

do que o esperado em seu último trimestre, mas com lucro por ação ficando um centavo abaixo das

estimativas. O CEO da empresa disse que foi “sustentada” pelas vendas do trimestre até o momento, à

medida que se aproxima do fim de semana da Black Friday e da Cyber Monday.

*Resultados de Agilent (A)*

As ações da empresa de eletrônicos de consumo caíram 0,77% mesmo depois de superar as

expectativas de lucro por ação e receita no quarto trimestre.
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O que você precisa saber antes da abertura

O mercado futuro americano amanhece no positivo, com os investidores buscando nos comentários de

membros do Federal Reserve dicas sobre a futura política de taxas de juros e uma mais clara visão do

banco central sobre como está a situação econômica dos EUA.

Funcionários do Federal Reserve também devem falar na terça-feira, com aparições que devem

movimentar o mercado da presidente do Fed de Kansas City, Esther George, e do presidente do Fed de

St. Louis, James Bullard.

Os relatórios econômicos a serem divulgados incluem a pesquisa de perspectivas de negócios não

manufatureiros do Fed da Filadélfia e o índice de manufatura do Fed de Richmond.

Os investidores também estão atentos aos relatórios de lucros da Dollar Tree, Best Buy, HP e Nordstrom.

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

riscos substanciais. 
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Avisos Importantes

FONTES

1) https://www.cnbc.com/2022/11/21/stock-market-futures-open-to-close-news.html

2) https://www.cnbc.com/2022/11/21/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-zoom-dell-
urban-outfitters-and-more.html

3) https://www.cnbc.com/2022/11/22/treasury-yields-as-investor-attention-turns-to-fed-speaker-
remarks.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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