
Bom Dia USA

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou em alta

na última quinta-feira, enquanto os

investidores tentavam afastar as

preocupações com taxas de juros

mais altas.

O Dow Jones subiu 1,05%, para

fechar em 33.003,57. A Salesforce

impulsionou o índice, subindo 11,5%

em um trimestre forte e orientação

futura. O S&P 500 subiu 0,76%,

fechando em 3.981,35 pontos. O

Nasdaq subiu 0,73%, encerrando a

sessão em 11.462,98.

O mercado engatou uma alta à tarde

depois que o presidente do Federal

Reserve de Atlanta, Raphael Bostic,

disse que é “firmemente” a favor de

manter os aumentos em 0,25%.

Um aumento nos custos trabalhistas

e uma retração nos pedidos de

seguro-desemprego relatados na

quinta-feira apontam para a

probabilidade de que o Fed aumente

sua taxa básica de juros em mais

0,25 ponto percentual no final deste

mês.

O aumento nos rendimentos dos

títulos e as preocupações com um

aumento potencialmente maior do

que o esperado do Federal Reserve

alimentaram a preocupação dos

investidores nos últimos dias,

prejudicando o rali do início de 2023.
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Notícias Corporativas

Maiores Altas

Fonte: Bloomberg, 03/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Maiores Quedas

Salesforce (CRM)

As ações da fabricante de software em nuvem subiram mais de 10% depois que a empresa superou as

estimativas de Wall Street em seu relatório trimestral e emitiu uma previsão melhor do que o esperado.

A Salesforce também disse que está expandindo seu programa de recompra de ações depois de

apresentá-lo no ano passado. Analistas de Wall Street acreditam que os fortes resultados da Salesforce

são muito bons, dada a pressão ativista que está enfrentando.

Macy’s (M)

A Macy's ganhou 9% depois de divulgar os resultados do quarto trimestre. A varejista registrou US$

1,71 em lucro por ação, acima dos US$ 1,57 previstos pelo mercado. A receita ficou em linha com as

expectativas de Wall Street em US$ 8,26 bilhões.

Okta (OKTA)

As ações da Okta saltaram 9% depois de superar as expectativas de Wall Street para o último trimestre

e emitir orientações melhores do que o esperado para o período atual.

Box (BOX)

As ações da plataforma de gerenciamento de conteúdo em nuvem caíram 14% após os resultados do

quarto trimestre da empresa. Embora a Box tenha superado as estimativas dos analistas nos

resultados, ela anunciou uma orientação fraca para o primeiro trimestre, de acordo com o mercado.

Snowflake (SNOW)

As ações do provedor de plataforma de dados em nuvem caíram 13%. Embora a empresa tenha

relatado bater as expectativas nos resultados, de acordo com o mercado, sua orientação de receita

para o período atual foi mais fraca do que os investidores esperavam. A empresa também anunciou um

programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões.
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O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta manhã de sexta-feira, enquanto o mercado pondera

sobre a trajetória de alta de juros do Federal Reserve à luz de novos comentários de dirigentes do Federal

Reserve.

Os principais índices caminham para uma semana positiva. O S&P 500 acumula alta de 0,28%, enquanto

o Nasdaq acumula alta de 0,60%. O Dow subiu 0,57% na semana até aqui.

Na agenda de indicadores, deve ser divulgados os índice de gerentes de compras (PMIs) de fevereiro.

Polestar Automotiv (PSNY), entre outras companhias, reportam resultados 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/2023/03/01/stock-market-today-live-updates.html

2) https://www.cnbc.com/2023/03/02/stocks-moving-big-midday-si-crm-m-okta.html

3) https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-hoje-bolsa-de-valores-ao-vivo-03032023/

(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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