
Bom Dia USA

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou em

tons mistos na última quarta-feira,

enquanto lutava para superar a

queda de terça-feira, estimulado por

comentários do presidente do

Federal Reserve, Jerome Powell,

sugerindo taxas de juros mais altas

por mais tempo.

O Dow Jones caiu 0,18%, para

terminar em 32.798,40, enquanto o

S&P 500 subiu 0,14% para se

estabelecer em 3.992,01. O Nasdaq

subiu 0,4% para terminar em

11.576,00.

Novos dados do mercado de trabalho

alimentaram a preocupação dos

investidores de que aumentos

maiores nas taxas possam estar por

vir. Os dados mostraram que as

vagas de emprego caíram menos do

que o esperado em janeiro, enquanto

um relatório de folha de pagamento

privado mais forte do que o esperado

em fevereiro afirmou que a economia

está forte, apesar do nível alto de

juros. As descobertas precedem os

dados de empregos (Payroll) de

fevereiro de sexta-feira.

Os comentários de Powell

continuaram na quarta-feira, quando

falou perante o Comitê de Serviços

Financeiros da Câmara. Nele,

enfatizou que nenhuma decisão foi

tomada ainda sobre a reunião de

março, contudo os investidores estão

apostando em um aumento maior do

que o esperado - mais de 75% estão

pedindo um aumento de 50 pontos

base, de acordo com a ferramenta

FedWatch do CME Group.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas
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Maiores Quedas

CrowdStrike (CRWD) – Resultado 4T22

A CrowdStrike reportou nesta terça-feira (07/03/2023), após o fechamento de mercado, os seus

resultados operacionais referentes ao 4º trimestre de 2022 e os números, acima das expectativas, o que

fez as ações subirem mais de 6%.

Resultados Gerais:

Receitas: US$ 637 milhões (+47% a/a) vs. US$ 627 milhões esperados pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 0,47 vs. US$ 0,43 estimado.

Entre os destaque, a empresa de cyber segurança a receita recorrente anual aumentou 48% em

relação ao ano anterior e chegou a US$ 2,56 bilhões em 31 de janeiro de 2023, dos quais US$ 221,7

milhões foram novos ARR líquidos adicionados no trimestre. A CrowdStrike adicionou 1.873 novos

assinantes líquidos, totalizando 23.019 assinantes, representando um crescimento de 41% ano a ano, e

a margem bruta ficou em 75%, levemente abaixo dos 76% na comparação com 2022. Por fim, a adoção

de módulos da CrowdStrike foram de 62%, 39% e 22% para cinco ou mais, seis ou mais e sete ou mais

módulos, o que demonstra que cada vez mais clientes estão contratando os serviços das companhia.

Dick’s Sporting (DKS) – Resultado 4T22

A Dick’s Sporting Goods reportou nesta terça-feira (07/03/2023), no início do dia, os seus resultados

operacionais referentes ao 4º trimestre de 2022 e os números, acima das expectativas, sendo muito

bem recebidos pelo mercado e as suas ações subiram cerca de 11%.

Resultados Gerais:

Receitas: US$ 3,6 bilhões vs. US$ 3,44 bilhões esperados pelos analistas.

Lucro por Ação: US$ 2,93 (-32% a/a) vs. US$ 2,89 estimado.

A varejista de artigos esportivos teve como destaque seu crescimento de vendas nas mesmas lojas

(SSS) que aumentaram 5,3%, mais que o dobro das estimativas do mercado de 2,1% - essa métrica

mede as vendas online e em lojas abertas há 14 meses ou mais -, devido a um aumento nas vendas na

temporada de festas de final de ano, mesmo com consumidores sendo impactados pela inflação. A

empresa registrou lucro líquido de US$ 236 milhões, cerca de 32% abaixo dos US$ 346 milhões

divulgados no ano anterior e registrou US$ 3,6 bilhões em vendas líquidas, em comparação com US$

3,4 bilhões no mesmo período do ano passado. A Dick's não ficou completamente imune às dores do

varejo em todo o seu setor, mas seu desempenho permaneceu resiliente diante de um macroambiente

inflacionário e de problemas de estoque em todo o setor – problemas esses solucionados pela

companhia que diz que agora que seu estoque está estável, sendofocada na expansão. Por fim, a

empresa divulgou um guidance para o ano de 2023, que também está acima do que Wall Street havia

previsto, com lucros anuais por ação entre US$ 12,90 e US$ 13,80, acima dos US$ 10,78 por ação no

ano fiscal de 2022, ela também projetou crescimento de SSS para o período, de 2%.
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O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta manhã de quinta-feira, enquanto os investidores

continuam digerindo os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e aguardando

mais dados de emprego.

Isso tudo ocorre um dia depois que Powell reiterou sua mensagem de alerta aos legisladores de que o

banco central pode aumentar as taxas de juros mais do que o previsto anteriormente. No entanto, ele

enfatizou que nenhuma decisão foi tomada ainda sobre a reunião de março.

Os investidores terão mais indicações sobre o estado da economia na sexta-feira, quando o governo dos

EUA divulgará seu relatório mensal de empregos (Payroll). O mercado projeta que tenha sido criado

225.000 empregos em fevereiro.

A BJ's Wholesale e a JD.com devem divulgar os resultados nessa quinta-feira. Os investidores também

estarão analisando o relatório de pedidos de auxílio-desemprego. O vice-presidente de supervisão do

Federal Reserve, Michael Barr, também deve falar sobre criptomoedas.

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/2023/03/06/stock-market-today-live-updates.html

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

3) https://www.cnbc.com/2023/03/08/stock-market-today-live-updates.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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