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Como foi o último pregão...

Nos EUA, o S&P 500 e o Nasdaq

fecharam em queda na última quarta-

feira, após um dia de negociações

bem instáveis em Wall Street, com

os investidores ainda tentando

entender uma direção clara de J.

Powell, presidente do Fed, e também

avaliando como o aperto da política

monetária do Federal Reserve pode

afetar as empresas americanas.

Para o índice S&P 500, foi a quinta

sessão consecutiva de queda,

enquanto o Nasdaq tem sua quarta

queda. O Dow Jones interrompeu

uma sequência de duas sessões no

vermelho, uma vez que terminou no

mesmo nível em relação à terça-

feira.

O Nasdaq foi puxado para baixo por

uma queda de 1,4% na Apple Inc

(AAPL) e uma queda de 3,2% na

Tesla Inc (TSLA). Os mercados

também foram abalados por

comentários pessimistas de

executivos de grandes instituições

financeiras na terça-feira,

comentários esses que diziam que

uma recessão leve provavelmente

estará a frente.

Os temores de que o banco central

dos EUA possa manter um ciclo de

alta de juros mais longo se

intensificaram recentemente, após

fortes relatórios de empregos e do

setor de serviços.

Teremos mais dados econômicos

divulgados nesta semana, incluindo

reivindicações semanais de seguro-

desemprego, índice de preços ao

produtor e a pesquisa de sentimento

do consumidor da Universidade de

Michigan, serão decisivos para

obtermos pistas sobre o que esperar

do Fed em 14 de dezembro.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

* Divulgação de resultados – Rent the Runway (RENT) *

As ações da Rent the Runway (RENT) sobem hoje mais de 15% nas negociações no pré-marcado. A

varejista online superou as expectativas de receita em seu trimestre mais recente, já que os

compradores optaram por emprestar roupas de grife em meio ao aumento da inflação.

* Carvana (CVNA) renegociará com credores*

As ações da Carvana (CVNA), concessionária online, caem 42,9% hoje no pré-mercado, depois que os

maiores credores da Carvana assinaram um acordo para negociar, juntos, com a empresa. As

preocupações com a falência em torno da Carvana aumentam desde que a empresa divulgou

resultados decepcionantes no terceiro trimestre desse ano. Esse pacto entre os credores foi noticiado

pela Bloomberg.

* A State Street (STT) anuncia plano de recompra de ações*

As ações da State Street (STT), uma gestora de ativos, subiram mais de 8% ontem, depois que a

empresa anunciou um novo plano de recompra. A empresa disse que agora pretende recomprar até

US$ 1,5 bilhão de suas ações ordinárias no quarto trimestre de 2022, US$ 500 milhões a mais do que o

valor anunciado anteriormente.

* Setor aéreo em queda com receio de uma possível recessão no mercado americano *

As ações das companhias aéreas caíram em conjunto durante o pregão do dia de ontem. As ações da

Southwest Airlines (LUV) caíram 4,7%, enquanto as da American Airlines (AAL) caíram 5,4%. As ações

da Delta Air Lines (DAL), Alaska Air Group (ALK) e United Airlines (UAL) caíram mais de 4%. Temores

de recessão fazem com que essas empresas sejam afetadas.

* Lowe's Companies (LOW) anuncia programa de recompra de ações e reafirma guidance*

As ações subiram mais de 2% depois que a Lowe’s reafirmou seu guidance para o ano inteiro e

anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 15 bilhões. O varejista de materiais de

construção realizou ontem sua conferência anual com analistas e investidores.
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O que você precisa saber antes da abertura

Os futuros de ações dos EUA sobem, em sua maioria, na manhã desta quinta-feira, após o quinto dia

consecutivo de perdas no índice S&P 500 e com Wall Street avaliando a probabilidade de uma recessão

ser inevitável.

Se espera que o Federal Reserve aumente a taxa de juros em 50 pontos-base na próxima semana, de 4%

para 4,5%. Sendo assim um aumento menor do que os quatro aumentos anteriores. Ainda assim, os

investidores estão cada vez mais preocupados se o banco central irá conseguir ou não evitar uma

recessão em 2023, que vem ganhando corpo devido as medidas tomadas na tentativa de conter a inflação

americana.

Na frente econômica, os investidores aguardam os dados mais recentes sobre as reivindicações semanais

de seguro-desemprego antes do pregão de hoje. Economistas consultados pela Dow Jones estão

prevendo uma leitura de 230 mil, um pouco acima do total da semana anterior de 225 mil.

Hoje, ainda teremos algumas divulgações de resultados corporativos, como de: Oracle Corporation

(ORCL), DocuSign (DOCU), e Costco (COST) após o fechamento de mercado.

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.reuters.com/markets/us/futures-fall-growing-fears-recession-2022-12-07/

2) https://www.cnbc.com/2022/12/07/stocks-making-the-biggest-moves-midday-carvana-mongodb-
tripadvisor-toll-brothers-and-more.html?&qsearchterm=biggest%20moves

3) https://www.cnbc.com/2022/12/07/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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