
Bom Dia USA

Como foi o último pregão...

O mercado de ações americano

fechou em alta nessa última quarta-

feira, com os investidores não tão

focados no aumento de juros de

0,25% do Federal Reserve e, em vez

disso, se concentrando nos

comentários do presidente do Fed,

Jerome Powell, que reconheceu uma

certa queda da inflação.

O S&P 500 subiu 1,05% fechando

em 4.119,21 pontos. O Nasdaq

Composite subiu 2% fechando em

11.816,32, impulsionado pelos fortes

ganhos da Advanced Micro Device.

Enquanto isso, o Dow Jones subiu

0,02%, para 34.092,96.

A última alta do Fed representou uma

desaceleração em relação ao

aumento de meio ponto em

dezembro, dando um aceno aos

investidores que esperam que o

banco central afrouxe sua agressiva

campanha de aperto nos juros.

“Podemos agora dizer pela primeira

vez que o processo desinflacionário

começou.”, disse Powell na coletiva

de imprensa após a reunião.

Em comentários na coletiva de

imprensa, Powell acrescentou que o

Fed precisaria ser restritivo por mais

algum tempo e que o banco central

tem mais trabalho a fazer.

Lembrando que Wall Street está

saindo de um mês forte. O S&P 500

teve seu melhor desempenho em

janeiro desde 2019, enquanto o

Nasdaq, mais concentrado em

tecnologia, registrou seu janeiro mais

forte em 22 anos.
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Notícias Corporativas
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Maiores Quedas

T-Mobile US (TMUS) – Resultado 4T22

A T-Mobile US (TMUS) reportou nessa quarta-feira (01/02/2023), antes da abertura do mercado, os

seus resultados do 4T22, estes que foram mistos em relação as expectativas dos analistas e não

impactou de maneira relevante suas ações no dia, subindo cerca de 2%. A provedora de serviços de

comunicações móveis, apesar de ficar abaixo das estimativas de receita no quarto trimestre, reportou

contas pós-pagas recordes e adições líquidas de clientes que se traduziram em receita de serviço pós-

pago (líder do setor) e em crescimento de seu fluxo de caixa.

A companhia sugere uma desaceleração no crescimento do setor como um todo, à medida que a

demanda por telefones com videoconferência e planos premium que suportam o trabalho remoto

diminui visto que os escritórios estão reabrindo. Frente a isso, a operadora americana tem focado e

conseguido adicionar novos assinantes sem fio, e vem conseguindo graças a descontos em

smartphones, ofertas em pacotes, preços de planos mais baixos do que os demais players e vantagens

no 5G, devido à compra da Sprint Corp. em 2020. Em relação as contas pós-paga, tiveram 314 mil

adições líquidas, elevando seu volume anual para 1,4 milhão, o que é um recorde. Por fim, seu

guidance para o ano de 2023 foi divulgado, a T-Mobile está expandindo seus negócios corporativos

para alcançar seus pares e espera um forte crescimento contínuo em sua base de clientes este ano,

embora não tão robusto quanto o que foi visto em 2022 (algo entre 5 milhões e 5,5 milhões de

assinantes pagantes de contas mensais líquidas, em comparação com 6,4 milhões relatadas no último

ano).

Meta Plataforms Inc (META) – Resultado 4T22

A MetaPlataforms (META) reportou nessa quarta-feira (01/02/2023), depois do fechamento do mercado,

os seus resultados do 4T22, o qual surpreendeu positivamente o mercado, superando expectativas de

receitas e suas ações repercutiram saltando no after market.

A Meta apresentou queda de 4% nas suas receitas, marcando o terceiro declínio seguido no top line. Já

os seus custos seguiram em alta expandindo-se 22% na comparação anual – apesar do anúncio da

demissão de 11 mil pessoas recentemente, o número de funcionários aumentou 20% em 2022 para

mais de 86 mil funcionários. O segmento de realidade virtual continua sendo uma fonte de elevados

custos. Sua divisão de Reality Labs registrou uma perda operacional de US$ 4,28 bilhões no quarto

trimestre, elevando seu total para 2022 para US$ 13,72 bilhões – para fins de comparação o Reality

Labs gerou US$ 727 milhões no 4T e US$ 2,16 bilhões em receita para todo o ano de 2022. No

composto do ano o lucro líquido caiu 55%, para US$ 4,65 bilhões.

Por outro lado, a empresa aumentou sua autorização de recompras para US$ 40 bilhões. Em 2022 a

empresa recomprou US$ 28 bilhões e em 2021 já havia recomprado US$ 10 bilhões. A empresa ainda

possui quase US$ 41 bilhões em caixa.

Olhando a frente o CEO Mark Zuckerberg informou que o foco para 2023 é em eficiência e seu

guidance de receita (entre US$26 bilhões e US$ 28.5 bilhões) ficou acima do esperado pelo mercado

(US$ 27.1 bilhões). Por outro lado, a estimativa de custo foi reduzida para um valor entre US$ 89 a US$

95 bilhões – estava entre um range entre US$ 94 a US$ 100 bilhões.
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https://s29.q4cdn.com/310188824/files/doc_financials/2022/q4/Q4-2022-Earnings-Release.pdf
https://investor.fb.com/investor-events/event-details/2023/Q4-2022-Earnings/default.aspx


O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de quinta-feira, depois que o presidente do Fed,

Jerome Powell, sinalizou progressos na redução das pressões inflacionárias, mesmo com o BC dos EUA

alertando sobre mais aperto na política monetária.

Powell disse que não tem certeza de quando o banco central vai parar com seus aumentos de juros, à

medida que avança com seus esforços para controlar a inflação.

Na frente corporativa, as ações da Meta subiram mais de 19% no after market depois da companhia

superar as projeções de receita no quarto trimestre e anunciar uma recompra de US$ 40 bilhões em

ações.

Investidores também acompanharão hoje dados sobre pedidos de auxílio-desemprego, produtividade,

custos trabalhistas e encomendas à indústria.

A temporada de ganhos também continua. Apple, Alphabet e Amazon.com estão programados para relatar

resultados trimestrais no dia de hoje.

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/2023/01/31/stock-market-futures-open-to-close-news.html

2) https://www.investing.com/earnings-calendar/

3) https://www.infomoney.com.br/mercados/futuros-de-ny-operam-mistos-apos-alta-na-vespera-
com-fed-europa-sobe-antes-do-bce-confira-os-destaques-do-mercado-hoje/

(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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