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Como foi o último pregão...

Nos EUA, as ações caíram nessa

última terça-feira, continuando o

movimento do pregão anterior. Os

temores do mercado são em relação

a uma recessão tomar conta de Wall

Street.

O S&P 500 caiu 1,44% fechando em

3.941,26, enquanto o Nasdaq

Composite caiu 2% fechando em

11.014,89. O Dow Jones Industrial

Average caiu 350,76 pontos, ou

1,03%, em 33.596,34.

Ações de mídia e bancos, que

tendem a sofrer durante recessões,

lideraram as perdas. O CEO da

Paramount Global alertou para uma

receita de publicidade mais baixa no

quarto trimestre, fazendo com que as

ações caíssem quase 7%. As ações

do Morgan Stanley caíram em meio a

notícias de que planeja cortar 2% de

seus funcionários, continuando a

recente tendência de demissões no

setor. Nomes de tecnologia com foco

no crescimento, como Nvidia,

Amazon e Meta Platforms, também

pesaram no mercado.

Com as quedas de terça-feira, o S&P

já caiu 3,2% nesta semana, tendo

seu sétimo dia negativo dos últimos

oito, e o índice da Nasdaq cai 3,9%.

Os mercados esperam que o Federal

Reserve desacelere seu ritmo de

aumento nos juros americanos para

um aumento de meio ponto

percentual quando se reunir na

próxima semana (14/12). Mas os

investidores temem que uma redução

em seu ritmo não seja suficiente para

impedir que a economia entre em

recessão em 2023.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

* Divulgação de resultados – MongoDB (MDB) *

A MongoDB, plataforma de banco de dados, sobe cerca de 27% nas negociações pré-mercado após

divulgação de resultados trimestrais da empresa. A Mongo registrou receita acima do esperado no

trimestre mais recente e emitiu um guidance otimista de receita para o quarto trimestre, de acordo com

a Refinitiv.

* Divulgação de resultados – Dave & Buster’s (PLAY) *

As ações da Dave & Buster’s, operadora de restaurantes e fliperamas, caíram cerca de 2% ontem e

caem mais cerca de 4% no pré-mercado de hoje, mesmo depois de registrar uma receita melhor do que

o esperado e lucros que estavam de acordo com as estimativas, de acordo com a Refinitiv. As vendas

de lojas comparáveis pro forma diminuíram 2,4% em relação ao período comparável em 2021.

* O Signature Bank (SBNY) está tentando reduzir seus depósitos relacionados a cripto *

O Signature Bank, banco para empresas de cripto, viu as ações caírem 3% no dia de ontem, após um

relatório divulgar que a empresa está tentando reduzir até US$ 10 bilhões seus depósitos relacionados

a cripto, disse o COO da Signature, Eric Howell, na terça-feira em uma conferência organizada pelo

Goldman Sachs, de acordo ao Financial Times. Esses US$ 10 bilhões representam cerca de 23% dos

depósitos totais da empresa e o SBNY pretende reduzir essa porcentagem para menos de 20% agora

e, eventualmente, abaixo de 15%, descobriu o Financial Times.

* Divulgação de resultados – Stitch Fix (SFIX)*

A Stitch Fix, operadora de serviços de estilo pessoal on-line, cai cerca de 1% no pré-mercado, após

fechar o dia de ontem com -8,93%. A empresa relatou uma perda trimestral maior do que o esperado de

50 centavos por ação no primeiro trimestre fiscal, em comparação com as estimativas dos analistas de

uma perda por ação de 47 centavos, de acordo com o FactSet. A receita do trimestre também ficou

aquém das estimativas dos analistas, e seu guidance de receita para o segundo trimestre fiscal e o ano

de 2023 também foi menor do que o previsto.

* Divulgação de resultados – Toll Brothers (TOL)*

As ações da Toll Brothers, construtora de casas de luxo, sobem cerca de 1% no pré-mercado após os

resultados trimestrais da empresa. A Toll Brothers registrou uma receita de vendas de residências

melhor do que as expectativas de Wall Street, de acordo com a Refinitiv.
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O que você precisa saber antes da abertura

Nos EUA, os futuros de ações caem nesta quarta-feira, com os investidores com as mesmas

preocupações dos últimos dias e perdendo a esperança de que o Federal Reserve seria capaz de projetar

um soft landing na economia americana. Em vez disso, os mercados giram em torno de uma possibilidade

de desaceleração econômica próxima.

Os investidores aguardam mais dados econômicos esta semana para obter pistas sobre o que esperar do

Fed. Na quarta-feira, a Mortgage Bankers Association divulgará seu relatório semanal de pedidos de

empréstimos hipotecários e teremos também a divulgação dos estoques de petróleo bruto.

Hoje, ainda existem algumas empresas que divulgarão seus resultados trimestrais, como o de Campbell

Soup (CPB), GameStop (GME), entre outras.

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/2022/12/05/stock-market-futures-open-to-close-news.html

2) https://www.cnbc.com/2022/12/06/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-mongodb-dave-
busters-and-more.html

3) https://www.cnbc.com/2022/12/06/stock-market-futures-open-to-close-news.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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