
Bom Dia USA

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou em

alta na última quinta-feira, enquanto

os investidores permanecem

preocupados com o caminho dos

aumentos das taxas de juros pelo

Federal Reserve.

O S&P 500 subiu 0,53% para fechar

em 4.012,32 e acabar com uma

sequência de quedas de quatro dias.

O Dow Jones subiu 0,33%, fechando

em 33.153,91. Já o Nasdaq subiu

0,72%, encerrando a sessão em

11.590,40.

Os principais índices ainda estão

negativos nesse fechamento de

semana, com o S&P 500

caminhando para fechar com seu

pior desempenho semanal desde 16

de dezembro.

O Fed tem sido um ponto focal para

os investidores nesta semana desde

a divulgação de sua última ata de

reunião. Os formuladores de políticas

indicaram que a inflação

"permaneceu bem acima" da meta de

2% do banco central, e que mesmo

com os dados houve "uma redução

bem-vinda no ritmo mensal dos

aumentos de preços".
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

Alibaba Group (BABA) – 4T22

O gigante do e-commerce Chinês Alibaba reportou nessa quinta-feira (23/02/2023), antes da abertura

do mercado, os seus resultados do 4T22, fiscal 3T22 para a companhia, e os números vieram acima

das expectativas de Wall Street, com a empresa melhorando a sua eficiência operacional.

Entre os destaques, a receita do maior negócio do Alibaba, a divisão que inclui seu popular marketplace

Taobao, totalizou 169,99 bilhões de yuans, declínio 1% em relação ao ano anterior. A queda foi

impulsionada por um declínio anual de 9% nos serviços como marketing que a companhia vende para

comerciantes em suas plataformas de comércio eletrônico Taobao e Tmall. Em meio a uma

desaceleração em sua atividade na China, o Alibaba buscou crescimento nos mercados externos por

meio de seu negócio no sudeste asiático chamado Lazada e por meio do site global de comércio

eletrônico AliExpress. A receita da área internacional cresceu 18% em relação ao ano anterior, para

19,47 bilhões de yuans chineses.

Outro ponto relevante foi que o Alibaba tem buscado controlar os seus custos a fim de melhorar a

lucratividade. Esses esforços parecem estar valendo a pena, com um salto de 69% em relação ao ano

anterior no lucro líquido. A margem operacional da empresa ficou em 14% no trimestre de dezembro,

superior aos 3% registrados no mesmo período do ano passado. O Alibaba conseguiu reduzir as perdas

em todos os seus negócios no trimestre de dezembro, inclusive em seu braço de logística Cainiao e sua

divisão de Cloud.

Por fim, a empresa também está tentando aumentar a confiança dos acionistas em meio à queda no

preço de suas ações. Em novembro, o Alibaba disse que seu conselho havia aprovado US$ 15 bilhões

adicionais como parte de seu programa de recompra de ações de US$ 25 bilhões, que será estendido

até o final do ano fiscal de 2025.

NVIDIA (NVDA)– 4T22

A NVIDIA reportou nessa quinta-feira (22/02/2023), após o fechamento do mercado, os seus resultados

do 4T23 fiscal, equivalente ao 4T22, com receita e lucro líquido ligeiramente acima das expectativas de

Wall Street, apesar de uma queda anual em ambos números.

Entre os destaques, tivemos a linha de receita do data center, que inclui chips de Inteligência Artificial

(AI), aumentando 11% anualmente, para US$ 3,62 bilhões. O negócio de data center da Nvidia,

continuou a crescer, sugerindo que pode continuar se beneficiando dos softwares de inteligência

artificial como ChatGPT e o chatbot de AI do Microsoft Bing – isso devido aos processadores gráficos

da Nvidia serem adequados para treinar e executar softwares de machine learning -, “A versatilidade e

a capacidade da generativa da AI desencadearam um senso de urgência em empresas de todo o

mundo para desenvolver e implantar estratégias de AI”, disse Jensen Huang, CEO da Nvidia.

Em relação a seu guidance, previu vendas de US$ 6,5 bilhões no primeiro trimestre, acima dos US$

6,33 bilhões esperados por Wall Street.
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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, antes da divulgação do índice

de gastos de consumo pessoal (PCE), indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), que deve

fornecer mais pistas sobre o ritmo de aperto monetário na maior economia do mundo.

Uma das razões pelas quais o Fed prefere o PCE é porque o índice inclui uma cobertura mais abrangente

de bens e serviços, em comparação com o popular índice de preços ao consumidor (CPI).

O consenso do mercado prevê que o núcleo do PCE tenha tido alta de 0,4% na comparação com

dezembro e alta de 4,3% na base anual.

Além dos dados de inflação, investidores aguardam pela confiança do consumidor de fevereiro e vendas

de novas moradias de janeiro.

Hoje, em relação a divulgação de resultados corporativos, destaque para Berkshire Hathaway (BRK).

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/2023/02/22/stock-market-today-live-updates.html

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

3) https://www.infomoney.com.br/mercados/futuros-dos-eua-caem-antes-de-inflacao-pce-nos-eua-
ipca-15-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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