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Nesta quinta-feira, os principais índices americanos encerraram o dia em território misto, próximos a

estabilidade, após uma forte recuperação das ações durante o período da tarde.

• Dow: -0,18%

• S&P: -0,15%

• Nasdaq: +0,13%

• Setores: Destaque positivo para o setor de Biotecnologia XBI subindo (+0,44%) e Consumo Cíclico XLY

com ganhos de (+0,46%). Na ponta contrária tivemos o índice de Materiais Básicos XLB caindo (-1,08%) e

Petróleo XLE cedendo (-1,13%). Em termos de ativos as ações da empresa de ecommerce Etsy (ETSY)

tiveram alta de 3% se recuperando de quedas recentes, assim como da American Airlines (AAL) que

subiram 2.6%. Na ponta oposta as mineradoras não foram bem, a Freeport (FCX) que tem operações de

cobre e ouro caiu 6.6% e a Newmont (NEM) teve queda de 4%.

• Economia: O Census Bureau informou na quinta-feira que  as vendas no varejo de agosto cresceram 

0,7% no mês, na contramão das estimativas do Dow Jones que projetavam um declínio de 0,8%. Outro 

dado importante, este divulgado pelo Departamento do Trabalho, foi o número de pedidos de seguro-

desemprego semanais, que totalizaram para 332.000 na semana encerrada em 11 de setembro, acima 

dos 320.000 estimados pelos analistas de Wall Street. 

• Dólar: O dólar fechou em alta de 0,55%, cotado a R$ 5,26.

Como foi o mercado ontem:

Notícias Corporativas

Beyond Meat (BYND)

As ações da empresa de carnes alternativas fecharam em queda de 2,3% depois que o banco de 

investimentos, Piper Sandler, rebaixou a classificação das ações para underweight, com base nas 

expectativas de vendas mais lentas. O banco também reduziu seu preço-alvo para as ações de U$ 120 para 

U$ 95. A nova meta é cerca de 14% abaixo do fechamento dos papeis na quarta-feira. No ano as ações 

caem 13% com a empresa avaliada em US$ 6.8 bilhões 

Chipotle Mexican Grill (CMG)

A Piper também apresentou suas projeções para a Chipotle Mexican Grill, elevando seu target de U$2,200 

para U$ 2,600  um upside de mais de 30% em relação ao preço atual. Segundo o banco, a aceleração de 

abertura de novas lojas e os novos itens do menu dos restaurantes devem ser um fator dominante para o 

crescimento da empresa, que já possui um dos maiores ROICs do setor. As ações da Chipotle subiram 

cerca de 2% na sessão cotadas a US$ 1917, e no ano, acumulam alta de 38% com a empresa avaliada em 

quase US$ 54 bilhões. 

DoorDash (DASH)

As ações da DoorDash, operadora de uma plataforma online de delivery de comida, saltaram mais de 5% 

depois que o Bank of America atribuiu o rating de ‘’compra’’ para a empresa, alegando que ela está em uma 

‘’posição forte’’ dentro do setor. O BofA enxerga um cenário otimista para 2021 e um horizonte de 

crescimento robusto nos próximos 5 anos, impulsionado pela rápida mudança do comércio local para a

entrega por meio de aplicativos móveis. Os papeis da companhia registram alta de 55% este ano, 

impulsionando seu valor de mercado para casa dos U$ 74 bilhões.
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https://www.cnbc.com/2021/09/16/retail-sales-unexpectedly-rise-0point7percent-in-august-vs-expected-decline-of-0point8percent.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/16/dolar.ghtml
https://www.cnbc.com/2021/09/16/thursday-analyst-street-calls-tesla-exxon-chipotle-doordash-uber-.html
https://www.cnbc.com/2021/09/16/thursday-analyst-street-calls-tesla-exxon-chipotle-doordash-uber-.html
https://www.cnbc.com/2021/09/16/thursday-analyst-street-calls-tesla-exxon-chipotle-doordash-uber-.html
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• Ásia: As bolsas asiáticas têm resultados variados entre si, com pressão sobre os papéis do Evergrande

Group, que recuaram 3,42% na sexta após perdas chegarem a mais de 11% na sessão. Os papéis são

prejudicados por temores quanto a problemas do grupo com o endividamento da empresa. Em Hong Kong, o

índice Hang Seng avançou 1,03%, recuperando-se parcialmente de fortes perdas na semana, em meio a

temores regulatórios sobre os setores de tecnologia e cassinos. Na China continental, o Shanghai composto

avançou 0,19%; no Japão, o Nikkei avançou 0,58%.

• Europa: Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de

17 países europeus, avança 1,4%, com ganhos em todos os setores a não ser o de recursos básicos. Dados

divulgados nesta sexta indicam que as vendas no varejo no Reino Unido caíram inesperadamente em agosto,

recuando 0,9% no mês, frente a uma previsão média de analistas ouvidos pela agência internacional de

notícias Reuters de alta de 0,5%. A queda pelo quarto mês consecutivo marca a sequência mais longa de

perdas desde o início do registro deste indicador.

• Futuros: Os índices futuros americanos recuam nesta sexta-feira (17) de manhã, em meio a dados ambíguos

sobre vendas no varejo e piores do que o esperado quanto a pedidos de seguro-desemprego nos Estados

Unidos.

• Agenda: às 11h saem os dados de Confiança do Consumidor (Michigan). Hoje também é dia do Quadruple

Witching Day, quando durante a hora final de negociação no mercado, os contratos futuros e as opções de

índices e de ações vencem simultaneamente... Assim, os mercados acionários norte-americanos podem ter

um dia mais volátil.

O que esperar para o mercado hoje:

Tesla (TSLA)

O Bank of America também manteve sua classificação neutra para as ações da Tesla. Em nota, o banco 

disse que embora a montadora possa continuar a enfrentar obstáculos operacionais e financeiros, como 

desafios de oferta e demanda, potenciais perdas futuras e novos concorrentes, ela ainda poderá executar 

novos aumentos de capital para financiar seu crescimento acelerado e sustentar um valuation mais 

elevado. A Tesla está avaliada hoje em cerca de U$ 730 bilhões e negocia a 100x lucros para 2022. Este 

ano, suas ações operam em alta de 7,27%.

https://www.cnbc.com/2021/09/16/thursday-analyst-street-calls-tesla-exxon-chipotle-doordash-uber-.html
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Dow Jones -0.18% 34751.32 Dólar (USD/BRL) 0.06% 5.257

S&P 500 -0.15% 4473.76 Euro (EUR/BRL) 0.23% 6.194

Nasdaq 0.13% 15181.90

Russell 2000 0.08% 2236.28 Ouro (US$ - Comex) 0.51% 1765.70

Petroléo (US$ - WTI) -0.79% 72.04

Euro Stoxx -0.02% 4168.95 Bonds (10 years) 2.07% 13.31

DAX (Alemanha) -0.16% 15625.95

FTSE 100 (Inglaterra) -0.07% 7022.24

CAC 40 (França) 0.03% 6624.74

Nikkei 0.58% 30500.05

Shanghai 0.19% 3613.97

Dow Jones -0.20% 34682.2

S&P 500 -0.24% 4463.2

Nasdaq -0.20% 15485.5

Russell 2000 -0.36% 2228.3

Fechamento do Dia Anterior

Índices Futuros Hoje
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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.


