
Bom Dia USA

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou no

negativo na última quinta-feira,

depois de outro relatório de inflação

divulgado e uma queda nas

reivindicações de desemprego,

mostrando que a economia está se

mantendo forte em meio aos

aumentos das taxas do Federal

Reserve.

O índice Dow Jones caiu 1,26%,

fechando em 33.696,85. O S&P 500

caiu 1,38%, em 4.090,41, e o Nasdaq

caiu 1,78% fechando em 11.855,83.

A Microsoft e a Disney foram as que

mais contribuíram para a queda do

Dow Jones, com queda de 2,66% e

3,12%, respectivamente. A Tesla

caiu 5,69% após um anúncio de

recall de veículos, pesando no S&P

500.

As ações caíram ontem depois que o

índice de preços ao produtor (PPI) de

janeiro, outra medida de inflação,

subiu 0,7% no mês, enquanto o

mercado esperava um aumento de

0,4%. Também, os pedidos iniciais

de auxílio-desemprego caíram

inesperadamente na semana

encerrada em 11 de fevereiro, de

acordo com um relatório do

Departamento do Trabalho

americano.

Esses novos dados vêm depois que

o índice de preços ao consumidor

(CPI) de janeiro e o relatório de

vendas no varejo reportaram

números maiores do que o esperado,

sugerindo que o Fed pode ter que ir

mais longe em seus esforços para

domar a inflação.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

Cisco Systems (CSCO) – 4T22

A Cisco Systems reportou nessa quarta-feira (15/02/2023), após o fechamento do mercado, os seus

resultados do 2T23 fiscal, que representa o 4T22 para a maioria das companhias, e eles vieram acima

das expectativas do mercado. A empresa de soluções de redes por softwares, nuvem e segurança,

divulgou números melhores do que o esperado e elevou seu guidance para o ano.

Entre os destaques, o seu maior segmento de negócios, Secure Agile Networks, com switches de rede

para data centers, registrou US$ 6,75 bilhões em receita, o que representa um aumento de 14% (a/a) e

um número maior do que o consenso do mercado de US$ 6,52 bilhões. Porém, outras unidades

negócios, como a Internet for the Future e a divisão de colaboração da Cisco contendo a Webex,

desempenharam mal frente o mesmo período de 2021, com quedas na receita de 1% e 10%,

respectivamente. A Cisco observou uma melhoria geral no trimestre, com uma demanda por seus

produtos que permanece estável. Apesar de seu lucro líquido cair cerca de 7% (a/a), para US$ 2,77

bilhões, ele veio acima do que o mercado esperava – isso devido a um forte desempenho de negócios

do setor público, aumento de sua carteira de pedidos de hardware e software e “taxas de cancelamento

de pedidos muito baixas, que permanecem abaixo dos níveis pré-pandêmicos”, de acordo com Scott

Herren, diretor financeiro da Cisco –, fora isso, os custos de logística também caíram um pouco. Por

fim, a empresa elevou seu guidance para o ano fiscal de 2023 e agora espera US$ 3,73 a US$ 3,78 em

seus lucros ajustados por ação e crescimento de receita de 9% a 10,5%. Ambos os números estão bem

acima das estimativas de Wall Street, isso devido a aumento da receita recorrente e das medidas que

estão tomando para diminuir os problemas de cadeia de suprimentos.

Números Gerais:

- Receitas: US$ 13,6 bilhões (+7% a/a) vs. US$ 13,41 bilhões esperado pelos analistas.

- Lucro por Ação: US$ 0,88 vs. US$ 0,85 estimado.

- A CSCO possui um valor de mercado de aproximadamente US$ 199 bilhões, P/E (price/earnings) de

17,54, dividend yield de 3,22%, beta de 0,99 e no ano as suas ações sobem cerca de 1%.

Tripadvisor (TRIP)

As ações da plataforma de viagens caíram 10,4%. Em seu relatório reportado no início desta semana, a

empresa superou as expectativas de lucros e receita, mas espera que o EBITDA fique estável ano a

ano em 2023, apesar de um aumento de quase 20% visto em 2022.

Twilio (TWLO)

As ações saltaram 14,2% depois que a Twilio superou as expectativas de receita em seu trimestre mais

recente. A empresa de comunicações registrou receita de US$ 1,02 bilhão, um pouco melhor do que a

estimativa de consenso de Wall Street de US$ 1 bilhão.
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O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta manhã de sexta-feira, com investidores digerindo

fortes dados econômicos dos EUA e comentários mais agressivos de dirigentes Federal Reserve.

Os investidores estarão atentos às falas de membros do Fed em busca de mais dicas sobre a magnitude

dos próximos aumentos de juros do banco central americano. O presidente do Fed de Richmond, Tom

Barkin, falará sobre o mercado de trabalho durante esta manhã de sexta-feira. A governadora do Fed,

Michelle Bowman, participará de uma discussão na conferência de crédito da Tennessee Bankers

Association.

Já a temporada de resultados segue firme, com a divulgação do balanço de John Deere, PPL Corporation,

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/2023/02/14/stock-market-today-live-updates.html

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

3) https://www.infomoney.com.br/mercados/investidores-monitoram-dados-de-inflacao-nos-eua-pib-
da-zona-do-euro-falas-de-campos-neto-e-mais-assuntos-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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