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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!
Nesta terça o movimento acionário da Ásia foi misto. As exportações
de Taiwan aumentaram +9.9%, acima das expectativas de mercado de
+9%
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No Japão, a bolsa fechou com Nikkei 225 negativo -0.44%. O Nikkei futuro
-0.28 % sinaliza queda. A Coréia do Sul operou em alta KOSPI 0.5%. O
futuro para ações coreanas 0.48 %.
Na China, Shanghai centro financeiro do país fechou em alta, Shanghai
0.47%. A Bolsa de Shenzhen, também na China, operou SZSE Component
1.36%, Taiwan, país com forte exposição ao mercado chinês e americano,
o índice fechou em quedaTaiwan Weighted -0.36%.
Na Austrália, grande parceiro comercial da China, a bolsa ficou em
S&P/ASX 200 -0.72%, ligeira queda

Europa
Um dia bastante estável na Europa com Irlanda impondo um segundo
'lockdown'. O Banco Suíço UBS divulgou um aumento de lucro de
+99%, $2.1 bi no 3T20.
Na região do Euro o sentimento é de alta Euro Stoxx 50, 0.26%. O Índice
Futuro do Euro Stoxx 0.97% avança. Na Alemanha, a bolsa opera em baixa
com o DAX, -0.42%. Ainda no Continente, a Bolsa francesa está em CAC
40, 0.53%.
O índice francês futuro CAC +0.25%
Fora do continente, a Bolsa da Inglaterra opera em FTSE 100, 0.26%
Estados Unidos
Os dados do setor imobiliário americano mostram que um aumento de
+1,9% o que implica em uma taxa anual de 1.415 milhões de unidades
em agosto o número foi de 1.388 milhões após revisão. Os
investidores aguardam o prazo dado de 48 horas para se chegar a um
acordo sobre um novo pacote de estímulos
O índice futuro americano de empresas industriais, o Dow 0.6%; S&P
Futuro 0.57 % A perspectiva futura para ações de tecnologia, o Nasdaq
0.35 sinaliza alta
Os Estados Unidos fecharam ontem no S&P 500, -1.63%. As empresas de
tecnologia americanas tiveram um fechamento no Nasdaq, -1.65%. O
índice que representa as empresas industriais americanas, o Dow Jones,
-1.44%
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Treasuries e VIX nos EUA – 09:00
Os retornos dos títulos emitidos pelo governo americano, os treasuries
com vencimento de 10 anos voltaram a subir 2.68%
Os títulos com vencimento mais curto, até 2 anos, seguem em direção
oposta 0 %
O Índice de Volatilidade, mais conhecido como Índice de 'Medo', que mede
a aversão ao risco dos investidores,se valorizou, 4.27%
O VIX Futuro, subiu 2.12%, o que sinaliza mais risco nos pregões futuros

Política Nacional e Economia
O Brasil e os EUA assinaram ontem três compromissos relacionados aos
negócios entre os dois países. Facilitação de comércio, boas práticas
regulatórias e medidas anticorrupção estão entre as medidas que podem
servir de base para acordos mais amplos.
__________________
O Ibovespa fechou em ligeira alta ontem +0.35% aos 98,657.65 pontos. Os
bancos puxaram a alta +1.9%, seguido pelo setor de Construção Civil e
Imobiliário +0.85%. O setor de energia elétrica teve fechamento-0.21%. As
empresas de commodities, ou de materiais básicos tiveram fechamento
-0.61%

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

Conheça Upside Advisory: Aconselhamento
individualizado para seus investimentos em
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ações, fundos e renda fixa. Aumente seu
patrimônio com Upside
Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas
Bom dia Investidor!
Mas um dia bastante morno com os investidores aguardando uma
definição do acordo entre Democratas e Republicanos sobre um
pacote de estímulo entre $1,8 a $2,2 tri de dólares
Ao mesmo tempo o aumento de casos de covi19 na Europa seguidos
por lockdowns vai retirando um ímpeto das bolsas da região
O tom para os mercados americanos hoje é de ligeiro otimismo em NY
com alta prevista de +0,5%, o Brasil deve seguir este tom ligeiramente
mais positivo sinalizando alta de +0,9% na abertura
Entretanto, acreditamos que a alta possa ser limitada pela expectativa
do pacote de estímulos em Washington e sem maiores drivers das
commodities como energia que caem +0.8%
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: os preços do petróleo continuam reagindo aos efeitos de
lockdown que começam a acontecer na Europa.
Viés de ligeira baixa a Petrobras anunciou o resultado da recompra de
títulos foi de $1.6 bi, vemos como positiva a operação já que ela diminui o
custo financeiro da empresa Petrobras (PETR4), e ENAT3, PRIO3
Minério de Ferro: o preço futuro do minério (Maio 21) foi negociado em
ligeira alta nesta manhã $100 +0,64%
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Viés de baixa a Vale divulgou sua prévia operacional d 3T20 com as
vendas vindo 20% acima no minério de ferro; Viés de alta (VALE3/BRAP4)
A CSN pretende listar sua operação de mineração, o que é um fator
positivo na nossa opinião, viés de alta para CSN (CSNA3)
Siderurgia: o fator positivo é a abertura de capital do braço de
mineração da CSN, o que pode ter um impacto positivo no balanço da
empresa, e levar a uma reprecificação do setor
Viés de alta os investidores devem precificar nova alta do setor em função
dos balanços de CSN (GGBR4/ GOAU4/CSNA3/USIM5)
Paper e Pulp: os aumentos de casos do covid19 devem impactar
negativamente o setor hoje
Viés de baixa queda esperada pelos fatores acima (Suzano/SUZB3 e
Klabin/KLBN11)
Bancos: enquanto Paulo Guedes e Rodrigo Maia buscam uma saída
para o problema fiscal gerou um certo alívio no preço dos títulos DI
para jan//22
Viés de alta o tom mais cauteloso deve impactar o setor hoje
(BBAS3/ITUB4/BBDC4/SANB11)
Banrisul (BRSR6) anunciou que o programa de demissão voluntária
teve adesão de 903 empregados. 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.
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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

Upside Investor
Email:
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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