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As últimas atualizações da manhã pela Upside Investor.

Day Triggers
Ações e Informações para você investir

Upside Investor no Instagram! Análises e
Comentários sobre Investimentos! Siga

Carteira de Mensais e Semanais estão
disponibilizadas no Nutror
Acesse o app Nutror:
https://app.nutror.com/v3/
As melhores recomendações de
investimentos você recebe aqui
A Cara da Manhã
Economia Internacional
Por Shin Lai & Equipe Upside Investor
Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que
nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos
Bom Dia Investidor!
Os investidores observaram as falas dos líderes mundiais na abertura
da 75 Assembleia Geral da ONU, principalmente da China e dos EUA
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Ásia operou com força modesta nesta manhã, exceto pela Austrália
que subiu +2%.
No Japão, a bolsa fechou com Nikkei 225 negativo -0.06%; A Coréia do Sul
operou em KOSPI 0.03%O futuro para ações coreanas 0.39 %
Na China, Shanghai centro financeiro do país fechou em Shanghai 0.17%,
a Bolsa de Shenzhen, também na China, operou SZSE Component 0.67%,
Hong Kong, o índice ficou em Hang Seng 0.11%; Taiwan, país com forte
exposição ao mercado chinês e americano, o índice fechou Taiwan
Weighted -0.49%
Na Austrália, grande parceiro comercial da China, a bolsa ficou em
S&P/ASX 200 2.42%
Europa
O Reino Unido é destaque com as medidas do Primeiro Ministro
Britânico, Boris Johnson determinando o fechamento dos pubs,
recomendando trabalho remoto e multas para quem não usar
máscara. A Bolsa da Inglaterra opera em FTSE 100, 2.06%.
Apesar da estagnação nos índices de Atividade Econômica da Zona
do Euro, IHS Markit caiu para 50.1 ante 51.9 em Agosto, bolsas sobem
Na região do Euro o sentimento é de alta, Euro Stoxx 50, 1.31%.
Na Alemanha, a bolsa opera com o DAX, 1.2%. Ainda no Continente, a
Bolsa francesa está em CAC 40, 1.39%O índice francês futuro CAC
+1.40%
Estados Unidos
No seu discurso nas Nações Unidas, Trump que a China deveria ser
responsabilizada pela pandemia. O índice futuro americano de
empresas industriais, o Dow 0.7%, o S&P Futuro 0.28 %, mas
perspectiva futura para ações de tecnologia, o Nasdaq -0.09 sinaliza
queda
Os Estados Unidos fecharam ontem no S&P 500, 1.05% alta. As empresas
de tecnologia americanas tiveram um fechamento no Nasdaq, 1.71%. O
índice que representa as empresas industriais americanas, o Dow Jones,
0.52%
Treasuries e VIX nos EUA – 09:00
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Os retornos dos títulos emitidos pelo governo americano, os treasuries
com vencimento de 10 anos voltaram a subir1.52%
Os títulos com vencimento mais curto, até 2 anos, também caem 0.51 %
O Índice de Volatilidade, mais conhecido como Índice de 'Medo', que mede
a aversão ao risco dos investidores,se desvalorizou, -4.64%
O VIX Futuro, subiu 1.89%, o que sinaliza mais risco nos pregões futuros

Política Nacional e Economia
O Presidente Jair Bolsonaro fez a abertura dos discursos nas Nações
Unidas como tradicionalmente acontece. Os empresários disseram que o
país desperdiçou um oportunidade de se posicionar em temas para atrair
investimentos
Os dados de superávit em transações correntes do Brasil veio acima do
esperado, em U$ 3,7 bi, a estimativa era de U$ 2,45 bi
__________
Ontem o Ibovespa caiu novamente -1.32%, perdendo os 96,990.72 pontos.
O impacto veio do setor de Construção Civil que caiu -2,35%, seguido por
commodities que recuaram -2.06% e pelo de Empresas Financeiras
-1.09%. Na sexta o Ibovespa já havia caído -1.81%, aos 98,289.71 pontos.

Upside Investor no Instagram! Análises e
Comentários sobre Investimentos! Siga

Conheça Upside Advisory: Aconselhamento
individualizado para seus investimentos em
ações, fundos e renda fixa. Aumente seu
patrimônio com Upside
https://preview.mailerlite.com/r0q8u9/1516682946365360148/m2o4/

3/6

23/09/2020

Day Triggers: Europa Bolsa Sobe Mesmo com Dados Econômicos Fracos; Localiza e Locamerica propõe fusão

Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas
Bom dia Investidor!
Após as falas da Assembleia da ONU na qual Donald Trump atacou a
China, responsabilizando o país pela pandemia.
As bolsas asiáticas permaneceram estáveis, enquanto Europa engata
uma alta mais forte, acima de +1.3% ainda que os dados econômicos
estejam mostrando sinais de estabilidade
Os Estados Unidos sinalizam alta na abertura, mas abaixo de +1%, o
Brasil deve ter uma alta mais leve de +0,30%. No mercado futuro de
energias, o barril do Brent é negociado com alta +0.22%
Ainda em um cenário de elevadas incertezas, para investidores arrojados, a
melhor estratégia de negociação é operar com horizontes curtos,
aproveitando as quedas para se iniciar posições e vendendo nos rebotes
de um ou dois dias no máximo
Bom pregão e excelentes tradings!
Recomendações de Day Trading Fundamentalistas
Petróleo: No mercado futuro de energias, o barril do Brent é
negociado com alta +0.22%.
Viés de ligeira alta apesar da alta nos preços futuros não observamos uma
reação mais forte do setor produtivo Petrobras (PETR4), e ENAT3, PRIO3
Minério de Ferro: o preço futuro do minério (outubro) foi negociado em
forte queda nesta manhã $114, -2%
Viés de ligeira embora os preços da commodity caíram observamos
alguma força no mercado europeu (VALE3/BRAP4/CSNA3).
Siderurgia: observamos um comportamento bem neutro, falando
intrasetorialmente
Viés de ligeira alta movimentações no setor de varejo de veículos pode
ajudar no preço hoje (GGBR4/ GOAU4/CSNA3/USIM5)
Paper e Pulp: o dia de foi de pouca movimentação internacionalmente
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Viés de ligeira alta o setor pode seguir um tom de ligeiro otimismo e se
recuperar após as quedas fortes verificadas ontem (Suzano/SUZB3,
Klabin/KLBN11)
Bancos: melhora dos mercados globais impacta positivamente o setor
Viés de ligeira alta devemos observar recuperação no setor
BBAS3/ITUB4/BBDC4/SANB11)
Localiza (RENT3) e Locamerica (LCAM3) as empresas anunciam
intenção de uma fusão das suas operações, a relação de troca será
de: acionistas da Unidas receberão 0,44 ações da Localiza por ação
detida na Locamerica. A transação está sujeita a aprovação dos
órgãos reguladores como CADE Viés de alta
O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas
divulgar seus dados com antecedência
Interaja conosco: opiniões, comentários, sugestões, sempre são bem vindos!
Email: global@upsideinvestor.com

Copyright by Upside Investor 2016.
Todos os direitos reservados.
Disclaimer
Este relatório foi preparado pela Upside Investor e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As
informações, opiniões, estimativas e/ou projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como
resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram
obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé.
Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Upside Investor.
(*) Conforme o artigo 20, parágrafo único, da ICVM 598, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e
afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos
termos do art. 20 da ICVM 598. O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste
relatório Shin Lai declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões)
pessoal(is) sobre as companhias citadas e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma
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upside@upsideinvestor.com
Website:
www.upsideinvestor.com
Rua Dona Antônia de Queirós, 549/2
Tel: (11)-4117-2998
Você recebeu este email porque você assinou nossa newsletter, visitou nosso site ou adquiriu nossos
relatórios.
Descadastrar
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