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Como foi o último pregão...

Na última sexta-feira, tivemos uma

sessão com tons mistos no mercado

americano, após divulgação do

Payroll.

O Dow Jones Industrial Average

fechou em alta de apenas 0,1%, em

34.429,88 pontos. O S&P 500 caiu

0,1%, para 4.071,70 pontos. O

Nasdaq Composite fechou com

queda de cerca de 0,2%, em

11.461,50 pontos.

Apesar dos resultados, os três

principais índices fecharam com

ganhos na última semana. O Nasdaq

registrou uma alta de quase 2,1%, o

S&P 500 de 1,1% e o Dow de 0,2%.

O fechamento dessa sexta-feira

marcou a primeira vez que os três

principais índices registraram ganhos

semanais consecutivos desde

outubro.

As ações caíram depois que dados

de trabalho divulgados na manhã de

sexta-feira mostraram que as folhas

de pagamento (Payroll) aumentaram

em 263.000 em novembro, um ganho

maior do que o aumento de 200.000

esperado pelo mercado. O salário

médio por hora também ficou acima

das expectativas, subindo 0,6% em

comparação com o mês anterior e

5,1% em relação ao mesmo mês do

ano anterior. A taxa de desemprego

se manteve estável em 3,7%.

Essa foi a última divulgação do

Payroll antes da reunião do Fed de

13 a 14 de dezembro, na qual o

banco central pode começar um

movimento de desaceleração do

aumento da taxa de juros nos EUA.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

* Enphase (ENPH) lança produto voltado à sistemas tecnológicos solares *

As ações da Enphase, empresa de tecnologia voltada ao mercado de energia, subiram 7% na sexta-

feira e atingiram uma alta de 52 semanas depois que a empresa anunciou que lançou um grupo de

microinversores para sistemas de energia solar fotovoltaica na Europa.

* Rumores sobre possíveis ofertas de aquisição da Horizon Therapeutics (HZNP) aumentam *

As ações da Horizon Therapeutics saltaram 3,9%, na sexta-feira, depois que a Sanofi disse que, se

decidisse fazer uma oferta pela empresa de biotecnologia, seria uma oferta totalmente “em dinheiro”.

No início desta semana, a Horizon disse que seu conselho estava envolvido em discussões

preliminares com três gigantes farmacêuticas para possíveis ofertas de aquisição.

* Mercado de energia limpa – SolarEdge (SEDG) *

As ações da empresa de energia limpa subiram 4,4% depois que o Departamento de Comércio divulgou

um relatório preliminar que dizia que fabricantes chineses de energia solar estavam contornando as

tarifas. Apesar do impacto positivo, a SolarEdge, não foi mencionada no anúncio.

* Ações de empresas chinesas listadas nos EUA *

As ações das ações de varejo chinesas Baidu subiram 4,7%, enquanto JD.com e Pinduoduo subiram

5% e 3,1%, respectivamente, com sinais de flexibilização das restrições da Covid na China que

acalmaram os investidores. A NetEase, empresa chinesa de internet, também subiu 3,9%.

* Divulgação de resultados – Salesforce (CRM)*

As ações da gigante do software, Salesforce, caíram 1,7%, ampliando sua perda que foi de mais de 8%

na quinta-feira, depois que o co-CEO Bret Taylor anunciou que estava deixando a empresa.
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O que você precisa saber antes da abertura

Nos EUA, os futuros dos índices de ações caem no início desta segunda-feira, após mercado fechar misto

na última sexta-feira, digerindo os dados de Payroll divulgados.

Nessa semana, os dados do PPI dos EUA para novembro será o principal destaque, já que os investidores

buscam mais pistas sobre o quão agressivo o banco central pode ser após quatro aumentos sucessivos

nas taxas de juros. Além disso, o mercado estará de olho em uma série de dados econômicos, incluindo

exportações, importações, produtividade não-agrícola, estoques de petróleo bruto, pedidos iniciais de

auxílio-desemprego, PPI principal, sentimento do consumidor de Michigan e expectativas do consumidor

de Michigan.

Hoje, todos os olhos estão voltados para os dados de novembro do PMI ISM Não-Manufatura dos EUA.

Os economistas, em média, preveem que ele ficará em 53,3, em comparação com o valor anterior de 54,4.

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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Avisos Importantes

FONTES

1) https://www.cnbc.com/2022/12/01/stock-market-futures-open-to-close-news.html

2) https://www.cnbc.com/2022/12/02/stocks-making-the-biggest-moves-midday-zscaler-marvell-
doordash-and-more.html

3) https://www.barchart.com/story/news/12221003/pre-market-brief-stocks-mixed-as-labor-market-
strength-weigh-on-sentiment

(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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