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Nesta quarta-feira, os principais índices americanos se recuperaram após uma série de pregões
negativos no mês de setembro.

• Dow: (+0,68%)
• S&P: (+0,85%)
• Nasdaq: (+0,82%)

• Setores: Praticamente todos os setores encerraram o pregão em alta. Destaque positivo
para Industrials XLI subindo (+1,10%) e Petróleo XLE com ganhos de (+3,74%), seguindo o movimento dos
contratos futuros da commodity. Todos os componentes do setor de energia avançaram,
com Diamondback Energy, Marathon Oil e EOG Resources registrando ganhos de mais de 7% cada. Na
ponta negativa tivemos Utilities XLU em leve queda de (-0,13%.)

• Dólar: O dólar fechou em queda de 0,41%, cotado a R$ 5,23

• Economia: Algumas notícias econômicas otimistas divulgadas antes do sino de quarta-feira ajudaram a 
estabilizar o sentimento dos investidores. O Empire Index do Fed de Nova York, uma medida da 
manufatura na região, ficou em 34,3 para setembro, muito à frente da estimativa de consenso 18 
da FactSet.

Como foi o mercado ontem:

Notícias Corporativas

SoFi ($SOFI)

Ontem foi um dia positivo para algumas fintechs. As ações da SoFi subiram 6,5% após o Mizuho Bank 
iniciar a cobertura da empresa com rating de compra, estipulando um preço alvo de U$ 28, bem acima 
dos U$ 15,45 cotados no fechamento de hoje.

GreenSky ($GSKY)

Outra que viu seus papeis saltarem foi a GreenSky, que oferece empréstimos para consumidores que 
querem reformar suas casas. O Goldman Sachs anunciou que irá adquirir a empresa por 
aproximadamente U$ 2,24 bilhões, e fez as ações da companhia dispararem mais de 50% na sessão. O 
banco disse em nota que os recursos de empréstimos da GreenSky e o ecossistema líder de mercado 
ajudarão a acelerar os esforços para criar a plataforma de banco de consumo do futuro.

Las Vegas Sands ($LVS) e Wynn Resorts ($WYNN)

Na ponta contrária, as ações das companhias de cassinos Las Vegas Sands e Wynn Resorts operaram 
no vermelho pelo segundo dia consecutivo, depois que o governo de Macau anunciou medidas de caráter 
regulatório sobre o setor nesta terça-feira. Os papeis das duas empresas já caem cerca de 13% na 
semana.
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/15/dolar.ghtml
https://www.cnbc.com/2021/09/14/stock-market-futures-open-to-close-news.html?&qsearchterm=dow
https://www.cnbc.com/2021/09/15/stocks-making-the-biggest-moves-midday-wynn-sofi-diamondback-energy-and-more.html?&qsearchterm=biggest%20moves%20midday
https://seekingalpha.com/news/3739879-greensky-shares-soar-on-report-that-goldman-sachs-will-pay-22b-for-company
https://www.cnbc.com/2021/09/15/macao-kicks-off-public-gaming-consultation-ahead-of-casino-rebidding.html
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Ontem tivemos um pregão de recuperação, mas hoje os mercados começam com números laterais:

• Ásia: Durante a madrugada no continente asiático, as ações operaram em tons mistos. O índice de Shangai (-

1,34%), enquanto no Japão, a Nikkei fechou (-0,62%).

• Europa: Na Europa, hoje as 8:30h da manhã no horário de Brasília, a Euro Stoxx também opera em (+0,79%). A

CAC40 (índice francês) (+1,10%) e a DAX (índice alemão) (+0,51%), enquanto, na Inglaterra (FTSE100) (+0,54%).

• Futuros: e os futuros americanos temos o Nasdaq com -0,04%, -0,03% para o S&P e de -0,01% para o Dow.

• Agenda: às 9:30 temos o Núcleo de Vendas no Varejo, Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego e o Índice de

Atividade Industrial do FED Filadélfia.

• Balanços: -

O que esperar para o mercado hoje:

Eletronic Arts ($EA)

Já no aftermarket, as ações da Eletronic Arts subiam quase 3%, depois do anúncio do seu tão aguardado 
jogo, Battlefield 2041, programado para ser lançado mundialmente no dia 19 de novembro.

Moderna ($MRNA)

Os papeis da farmacêutica Moderna também operavam em leve alta, após a divulgação de mais dados 
que reforçam o uso das doses de reforço. O estudo que mostrou a incidência de novos casos de Covid foi 
menos frequente em um grupo de participantes do ensaio que foram inoculados mais recentemente, 
sugerindo que a imunidade de grupos anteriores havia começado a diminuir. A empresa viu seu valor de 
mercado triplicar durante este ano, e nos últimos 12 meses, suas ações acumulam alta de 
aproximadamente 550%.

https://www.cnbc.com/2021/09/15/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-electronic-arts-moderna-and-more.html?&qsearchterm=biggest%20moves
https://www.cnbc.com/2021/09/15/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-electronic-arts-moderna-and-more.html?&qsearchterm=biggest%20moves
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Dow Jones 0,68% 34814,39 Dólar  (USD/BRL) 0,00% 5,223

S&P 500 0,85% 4480,70 Euro  (EUR/BRL) -0 ,36% 6,148

Nasdaq 0,82% 15161,50

Russell 2000 1,04% 2233,00 Ouro  (US$ - Comex) -0 ,87% 1779,10

Pet ro léo  (US$ - WTI) -0 ,12% 72,52

Euro  Stoxx 0,79% 4178,56 Bonds (10 years ) 2,11% 13,04

DAX (A lemanha) 0,51% 15696,35

FTSE 100 ( Inglaterra) 0,54% 7054,05

CAC 40 (F rança) 1,10% 6656,09

Nikkei -0,62% 30323,34

Shanghai -1,34% 3607,09

Dow Jones -0,07% 34788,8

S&P 500 -0,12% 4475,4

Nasdaq -0,24% 15466,5

Russell 2000-0,19% 2228,7

Fechamento do Dia Anterior
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Disclaimer
English:
Information contained in this is presentation believed to be reliable; however, Avenue does not represent or warrant its
accuracy, reliability or completeness, or accept any liability for any loss or damage (whether direct or indirect) arising out
of the use of all or any part of the materials within this presentation. No representation or warranty should be made with
regard to any computations, graphs, tables, diagrams or commentary, which are provided for illustration/reference
purposes only. The views, opinions, estimates and strategies expressed constitute our judgment based on current
market conditions and are subject to change without notice.

Nothing in this presentation shall be regarded as an offer, solicitation, recommendation or advice (whether financial,
accounting, legal, tax or other) given by Avenue and/or its officers or employees, irrespective of whether or not such
communication was given at your request.

The investment views or strategies described may not be suitable for all investors and are subject to investment risks.
Investors may get back less than they invested, and past performance is not a reliable indicator of future results. Asset
allocation does not guarantee a profit or protect against loss. Nothing in the presentation should be relied upon in
isolation for the purpose of making an investment decision. You are urged to consider carefully whether the services,
products, asset classes (e.g. equities, fixed income, alternative investments, commodities, etc.) or strategies discussed
are suitable to your needs. You must also consider the objectives, risks, charges, and expenses associated with an
investment service, product or strategy prior to making an investment decision.

Português:
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.


