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Investidores divididos enquanto aguardam novidades de dívida 

  

Wall Street inicia a primeira sessão da semana sem sentimento definido, com os investidores a 
aguardarem por novidades nas negociações do limite de dívida dos EUA,  que serão conhecidas na tarde 
de hoje. Os comentários de James Bullard, presidente da FED de St. Louis, de que espera duas subidas 
adicionais de 25 pontos-base na taxa diretora este ano, e que a economia continua muito resiliente, com 
um mercado laboral robusto, atribuindo baixa probabilidade a uma recessão, marcam o arranque. Ainda 
assim, de notar que Bullard é um membro não votante este ano. No seio empresarial, o Pacwest dispara 
após anunciar a venda de um portfólio de imobiliário para reforçar a sua posição de liquidez. A Draftkings 
reage positivamente a uma reavaliação de uma casa de investimento. Já do lado das perdas, a ZIM tomba 
quase 9% em reação  a uma perda inesperada e cancelamento de dividendo, apesar de ter mantido o 
Outlook para 2023. A Micron Technology segue desanimada depois dos seus produtos terem falhado 
em testes de cibersegurança do regulador chinês. 

  

 

  



 

 

  

  

 

  

Empresas em destaque nesta edição: 

 

  

  

Após o fecho de Wall Street de destacar as contas da Zoom Video.  

  

  

Meta Platforms com multa recorde na UE 

- Proprietária do Facebook foi multada pela União Europeia em €1,2 mil milhões, sob a acusação de violação 
de privacidade, tendo sido dado um prazo para parar de enviar dados dos utilizadores para os EUA, depois 
que os reguladores terem referido que não conseguiram proteger as informações pessoais dos serviços de 
segurança americanos. 

Nota desenvolvida na sua estação de negociação (separador Conteúdos) e app de bolsa (em Notícias) 

  

  

Micron Tecnology tomba ao falhar testes na China 



 

- Empresa do setor de semicondutores seguem desanimada depois do regulador chinês ter anunciado que 
os produtos da empresa não cumprem os requisitos mínimos de cibersegurança 

- Pequim referiu que os produtos da Micron vendidos no país apresentam riscos sérios para a 
cibersegurança e para a segurança nacional 

- Em 2022, cerca de 11% das receitas totais da Micron Technologies derivaram da China. Saiba mais na 
sua estação de negociação (separador Conteúdos) e app de bolsa (em Notícias) 

  

  

Publicado na plataforma (separador Conteúdos) e app de bolsa (em Notícias): 

•         Foot Locker sofre forte corte pelo Citi (PT/ENG) 
•         Ford assina contrato de longo prazo de fornecimento de lítio (PT/ENG) 
•         PacWest vende portfólio de empréstimos (PT/ENG) 
•         Draftkings elevada por UBS que vê forte crescimento (PT/ENG) 
•         PubMatic: RBC eleva preço-alvo (PT/ENG) 
•         Nvidia: KeyBanc eleva preço-alvo (PT/ENG) 
•         Nike e Foot Locker cortadas por Williams Trading (PT/ENG) 
•         Paypal cortada por Bernstein (PT/ENG) 
•         JPMorgan eleva outlook, após adquirir First Republic Deal (ENG) 
•         ZIM tomba com perda inesperada, anula dividend (PT/ENG) 
•         Chevron adquire perfuradora de shale (PT/ENG) 

  

  

 

  

Na agenda macro de hoje destacamos a divulgação da Confiança dos Consumidores na Zona Euro, às 
15h. 
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ou prejuízos resultantes, direta ou indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou 
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