
Bom Dia USA

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou misto

na última sexta-feira, às 13h00, em

semana com negociações

encurtadas pelo feriado de

Thanksgiving.

O Dow subiu 152,97 pontos, ou

0,45%, para 34.347,03, em sua

terceira sessão seguida de ganhos.

O S&P 500 caiu 0,03%, encerrando o

dia em 4.026,12 pontos. O Nasdaq

Composite caiu 0,52%, para

11.226,36, pressionado pelas ações

da Activision Blizzard, que caíram 4%

com a notícia de que a FTC poderia

impedir a Microsoft de adquirir a

empresa de games.

A semana havia sido iniciada com

cautela por parte dos investidores,

que aguardavam a divulgação das

atas da reunião de novembro do

Federal Reserve. Ela acabou

mostrando que o banco central prevê

desacelerar o ritmo de alta das taxas

de juros daqui para frente, o que deu

impulso às ações, mesmo em meio a

sessões agitadas devido aos baixos

volumes de negociação.

Uma série de relatórios sólidos de

ganhos no varejo sinalizou ao

mercado uma certa força do

consumidor, mesmo em meio a

preocupações de fraqueza

econômica, também elevou o

desempenho dos ativos.

Contudo, as preocupações com os

bloqueios contínuos na China

mantiveram os mercados sob um

certo controle. O país está

aumentando as restrições da Covid

depois de ver o aumento dos casos

nos últimos dias. No início da

semana, a China relatou suas

primeiras mortes por Covid desde

maio.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

*Possível bloquei de compra da Activision Blizzard (ATVI)*

A Activision Blizzard caiu 4,07% nas negociações da última sexta-feira depois que uma fonte informou

que a Federal Trade Commission provavelmente entrará com um processo para bloquear a compra da

companhia de games pela Microsoft por US$ 69 bilhões.

*Anúncio de nova funcionalidade pela Tesla (TSLA)*

A Tesla disse que seu software Full Self Driving Beta está agora disponível para todos na América do

Norte. O anúncio ocorre enquanto a Tesla ainda aguarda a aprovação regulatória para que os carros

sejam dirigidos sem controle humano.

*Relatos do controlador do Manchester United (MANU)*

As ações do time de futebol subiram mais 12,82% na última sexta-feira, após relatos no início da

semana de que os controladores estavam considerando algumas opções estratégicas, incluindo uma

possível venda dos ativos. As ações do Manchester United subiram 14,7% na terça-feira e dispararam

25,8% na quarta-feira.

*Bed Bath & Beyon (BBBY) está lutando para manter suas lojas abastecidas*

A varejista de utilidades domésticas está lutando para manter suas lojas abastecidas, de acordo com

uma reportagem do Wall Street Journal. O jornal cita os números da empresa de análise DataWeave,

mostrando que mais de 40% dos produtos do varejista estavam esgotados em outubro.
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O que você precisa saber antes da abertura

Nos EUA, os futuros de ações caem nesta segunda-feira, com a agitação social causada pelas restrições

prolongadas da Covid na China pesando nos mercados e derrubando os preços do petróleo – isso ocorre

após Wall Street registrar, na semana passada, ganhos durante uma semana mais curta.

No fim de semana, manifestações eclodiram na China, com pessoas expressando suas frustrações com a

política de Covid-zero. O governo local reforça os controles da Covid à medida que os casos aumentam.

Esses acontecimentos pesaram sobre o sentimento do comércio da Ásia, com os contratos futuros de

petróleo chegando em suas novas mínimas de 2022, devido preocupações com demanda baixa.

Na última semana de novembro, os investidores terão mais relatórios de resultados corporativos e uma

série de publicações econômicas que fornecerão mais informações sobre o estado do consumidor e a

economia dos EUA. Intuit, Salesforce e Five Below são algumas das companhias a reportar. Os dados de

consumo pessoal e o relatório de trabalho de novembro também serão divulgados nesta semana.

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/2022/11/25/stock-market-futures-open-to-close-news.html

2) https://www.cnbc.com/2022/11/25/stocks-making-the-biggest-moves-premarket-activision-tesla-
manchester-united.html

3) https://www.cnbc.com/2022/11/27/stock-futures-slip-after-a-winning-holiday-week-.html

(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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