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Os mercados acionários de Nova York

registraram queda forte na quinta-feira.

O índice Dow Jones fechou em queda de

1,54%, em 29.225,61 pontos, o S&P 500

recuou 2,11%, a 3.640,47 pontos, e o

Nasdaq caiu 2,84%, a 10.737,51 pontos.

O S&P 500 atingiu mínimas vistas pela

última vez em novembro de 2020. Com

queda de mais de 8%, o índice está a

caminho de seu pior setembro desde 2008.

A jornada foi negativa desde o início do dia,

com indicadores no radar. A terceira leitura

confirmou recuo de 0,6% no Produto

Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo

trimestre.

Além disso, o índice de preços de gastos

com consumo (PCE, na sigla em inglês)

avançou à taxa anualizada de 7,3%, acima

da alta de 7,1% antes calculada. O núcleo

do PCE teve alta de 4,7% (de avanço de

4,4% antes informado).

Entre dirigentes, Loretta Mester (Cleveland)

afirmou que a recessão não irá impedir o

Fed de elevar os juros. James Bullard (St.

Louis), por sua vez, disse que os juros terão

de seguir elevados por mais tempo que o

previsto anteriormente pelo mercado. O

aperto monetário tende a ser negativo para

as ações.
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Tecnologia -2,7% Materiais Básicos -1,5%

Financeiro -1,2% Utilidades -4,1%

Energia/Petróleo -0,1% Consumo Cíclico -3,4%

Industrial -1,8% Mercado Imobiliário -2,9%

Consumo Não Cíclico -1,6% Saúde -0,9%

ENERGIA AGRO

Petróleo WTI 0,3% Boi Gordo 1,0%

Gás Natural 0,8% Café -0,5%

Milho 0,7%

METAIS Algodão 0,5%

Ouro 0,3% Soja 0,4%

Prata 1,2% Açúcar -0,2%

Minério de Ferro 0,3%

Cobre 1,6%

Setores US

Commodities

AMÉRICA DO NORTE EUROPA

S&P 500 3.640 -2,10% Euro Stoxx 50 3.311 1,00%

Dow Jones 29.226 -1,50% FTSE 100 6.933 0,80%

NASDAQ 10.738 -2,80% DAX 12.084 0,90%

Russell 2000 1.675 -2,40% CAC 40 5.745 1,20%

TSX 18.442 -1,10% IBEX 35 7.391 1,20%

BMV IPC 45.103 -0,70% FTSE MIB 20.631 1,40%

AMÉRICA DO SUL ÁSIA/PACÍFICO

Ibovespa 107.664 -0,70% Nikkei 25.937 -1,80%

Small Caps 2.128 -1,90% Hang Seng 17.223 0,30%

Merval 138.005 0,00% Shenzhen 3.805 -0,60%

IPSA 5.035 -1,30% ASX 200 6.474 -1,20%

Índices de Bolsa

Dólar 5,39 0,18% Bitcoin (BTC) 19.553 0,51%

Euro 5,40 0,15% Ether (ETH) 1.342 0,53%

Libra Esterlina 5,99 0,20% Binance Coin (BNB) 286,0 2,11%

Peso Argentino 0,04 -0,80% Solana (SOL) 34,43 0,19%

Dólar Austr. 3,50 0,30% Cardano (ADA) 0,44 2,18%

Yene 0,04 0,00% Ripple (XRP) 0,49 11,00%

Câmbio Criptoativos



Occidental Petroleum (OXY) 

As ações da empresa subiram pouco mais de 1% depois que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, aumentou sua 

participação na empresa. O conglomerado adicionou cerca de 6 milhões de ações da empresa petrolífera, no valor de 

aproximadamente US$ 350 milhões, de segunda a quarta-feira, pagando até US$ 61,37 por ação, de acordo com um 

arquivamento regulatório. A Occidental possui um valor de mercado de cerca de US$ 58 bilhões e suas ações se 

valorizam 114% no ano. 

CarMax (KMX)

As ações da concessionária de automóveis usados caíram 24,6% depois que divulgou os ganhos do segundo trimestre 

abaixo das expectativas dos analistas antes da abertura do mercado. O lucro por ação da empresa caiu para US$ 

0,79, uma queda de cerca de 54% em relação ao ano anterior. A Carmax possui um valor de mercado de cerca de US$ 

10 bilhões e suas ações caem cerca de 50% no ano.

Peloton (PTON) 

As ações da Peloton caíram 14,4% depois que a empresa anunciou que venderá seus equipamentos na Dick's 

Sporting Goods, um acordo que marca sua primeira parceria de lojas físicas. A Peloton tem lutado para expandir sua 

base de clientes e conter suas perdas à medida que as pessoas voltam à vida fora de suas casas. A Peloton possui um 

valor de mercado de cerca de US$ 2.4 bilhões e suas ações caem 80% no ano. 

Duckhorn Portfolio (NAPA)

As ações da produtora de vinhos caíram quase 7% um dia depois que a empresa publicou suas projeções para 2023 

que se mostraram mais leves do que o esperado. Duckhorn prevê lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2023 de 62 

centavos a 64 centavos, em comparação com as expectativas da FactSet de 67 centavos por ação. A empresa 

também reportou receita fiscal no quarto trimestre que superou as estimativas de Wall Street e os lucros por ação 

que vieram em linha com as expectativas. A NAPA possui um valor de mercado de cerca de US$ 1.5 bilhões e suas 

ações caem 40% no ano. 

Bed Bath & Beyond (BBBY)

As ações da varejista de produtos para casa caíram mais de 4% depois que a empresa reportou uma perda trimestral 

maior do que a projetada e uma queda de 28% nas vendas para seu trimestre mais recente. A empresa também 

relatou uma queda acentuada nas vendas da Buybuy Baby, que vinha até então sendo um ponto positivo para as 

vendas da empresa. A BBBY possui um valor de mercado de cerca de US$ 500 milhões e suas ações caem 57% no 

ano. 

Notícias Corporativas

Maiores Altas Maiores Quedas
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3,1% RE Everest Re Group Ltd

2,7% WRB Wr Berkley Corp

2,6% STE Steris Plc

2,5% DXC Dxc Technology Co

1,9% CB Chubb Ltd

-24,6% KMX Carmax Inc

-8,3% SEDG Solaredge Technologies Inc

-7,9% RCL Royal Caribbean Cruises Ltd

-7,1% GNRC Generac Holdings Inc

-6,8% CCL Carnival Corp



O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta manhã de sexta-feira (30), ensaiando uma recuperação após

atingir menor nível desde novembro de 2020. Apesar da alta de hoje, os principais índices americanos estão a caminho de

encerrar setembro fortemente no vermelho. O S&P 500 cai 7,9% em setembro, enquanto o Dow e o Nasdaq caem 7,2% e

9,1%, respectivamente. Na Europa o dia também é positivo com os índices operando em território positivo, o Stoxx 600 sobe

1.2%. Por outro lado, na Ásia apesar de novos dados mostrem que a atividade fabril da China cresceu acimada das

expectativas em agosto, al bolsas feechar.

Nos EUA, às 9h30, teremos o dado de inflação do consumo pessoal considerado o índice preferido do Fed para acompanhar o

comportamento de preços, o PCE de agosto. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,4% em setembro, na comparação com

agosto, e de 4,7% na comparação anual. Além disso, vários membros do Fed devem falar nesta sexta-feira, e os mercados

estarão atentos as indicações sobre o ritmo de aumentos futuros do BC americano.

Agenda Econômica Agenda de Resultados

Índices Futuros Mercado Ásia e Europa

Empresa
Mkt Cap 
(US$ bi)

Período
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A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve riscos substanciais. 
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Ferguson plc (FERG) 23,0 manhã

Paychex, Inc. (PAYX) 42,3 manhã

Cintas Corporation (CTAS) 39,6 tarde

Nike, Inc. (NKE) 156,5 tarde

Micron Technology, Inc. (MU) 55,2 manhã

Carnival Corporation (CCL) 12,4 tarde

CarMax Inc (KMX) 15,3 manhã

27/setembro

28/setembro

29/setembro

Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE 10h00

Discurso de Powell, Presidente do Fed 8h30

Estoques de Petróleo Bruto 11h30

IGP-M (Mensal) (Set) 09h00

PIB (Trimestral) (Q2) 09h30

PCE (Mensal)  09h00

26/setembro

27/setembro

30/setembro

29/setembro

28/setembro

Dow Jones 30.831 0,74%

S&P 500 3.885 0,89%

Nasdaq 11.878 0,85%

Russell 2000 1.817 0,91%

Nikkei 27.348 -1,83%

Hang Seng 18.779 0,33%

Shenzhen 4.022 -0,55%

Euro Stoxx 50 3.500 1,07%

DAX 12.805 0,74%



Avisos Importantes
Fontes:
1) https://br.investing.com/news/stock-market-news/bolsas-de-ny-fecham-em-baixa-com-noticias-corporativas-dados-e-fed-

1041165
2) https://www.cnbc.com/2022/09/29/stocks-making-the-biggest-moves-midday-apple-carmax-coinbase-peloton-and-more-

.html
3) https://www.infomoney.com.br/mercados/bolsas-mundiais-sobem-no-ultimo-pregao-de-setembro-pce-taxa-de-

desemprego-no-brasil-e-mais-assuntos-do-mercado-hoje/

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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