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Menos emprego impulsiona índice tecnológico
Wall Street arranca com o setor tecnológico a destacar-se pela positiva, após a revelação de que a economia norteamericana gerou apenas cerca de um milhão de postos de trabalho em março e abril, quando se esperava quase o dobro. A
revelação teve reflexo imediato nas yields de dívida soberana, levando a uma queda das taxas de juro das obrigações, com
a yield dos 10 anos a chegar a estar abaixo dos 1,5%, o que impulsiona empresas com elevadas estimativas de
crescimento. No seio empresarial, respostas muito positivas às contas de Square, Roku, Datadog, Expedia, Cloudflare e
Peloton.

Notas de mercado
Empresas em destaque nesta edição:
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Beyond Meat cortada após falhar estimativas
- Fornecedora de produtos alternativos à carne mostrou um crescimento homólogo de 11,4% nas receitas do 1.ºtrimestre,
para $108,2 milhões, mas os analistas esperavam um maior ganho de momentum (para $113,2 milhões)
- Perda ajustada de $0,42 por ação foi mais agravada que o esperado ($0,21/ação)
Maior detalhe na sua estação de negociação e app de bolsa, separador Notícias
Square: Bitcoin impulsiona contas
- Resultado ajustado do 1.ºtrimestre foi de $0,41 por ação, superando as estimativas mais elevadas dos analistas
($0,35/ação)
- Receitas trimestrais cresceram 266,7% em termos homólogos, para $5,06 mil milhões, ultrapassando a estimativa mais
otimista do mercado ($4,7 mil milhões). Rúbrica foi impulsionada pelas receitas de bitcoin que atingiram os $3,51 mil milhões
(Est. $2,06 mil milhões), totalizando 69% das receitas totais. De notar que o lucro bruto das transações de Bitcoin foi de $75
milhões refletindo as taxas que a Square cobra
Saiba mais na sua estação de negociação e app de bolsa separador Notícias
Publicado em exclusivo na sua estação de negociação e APP de bolsa, separador Notícias:
Monster Beverage alerta sobre escassez de latas de alumínio (PT/ENG)
Cloudflare: Outlook de receitas supera estimativas (PT/ENG)
Datadog eleva outlook anual (ENG)
Tilray elevada pela Jefferies (PT/ENG)
Cigna eleva previsões após lucros acima do esperado (PT/ENG)
Peloton supera expectativas (ENG)
Expedia ganha perante otimismo com recuperação de viagens (ENG)
Roku: Resultados batem estimativas (PT/ENG)
Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
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