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Best Buy com bons números do 2º trimestre e projeções para o 3º período fiscal
- Resultados operacionais recorrentes (EPS ajustado) de $ 0,57 superam $0,43 antecipados pelos
analistas
- Margem bruta de $24% ligeiramente cima do previsto (23,9%)
- Vendas Comparáveis nos EUA crescem 0,8%, mercado esperava queda de 0,5%, a nível global
também subiram 0,8% (estimava-se queda de 0,6%)
- Receitas totais estáveis nos $8,53 mil milhões superam previsões ($8,39 mil milhões)
- Vendas online representaram 10,6% das receitas totais (vs. 8,6% anteriores), mostrando a sua
importância no crescimento de receitas
- Outlook 3º trimestre: EPS ajustado entre $0,43 e $0,47 (mercado incorporava $0,45); receitas entre
$8,8 mil milhões e $8,9 mil milhões superam estimativas de analistas $8,77 mil milhões; vendas
comparáveis devem subir cerca de 1% a nível doméstico
Wal-Mart também vai rever certificação de algodão egípcio da Welspun India
A Wal-Mart Stores Inc. está a rever os registros de certificação de algodão de Welspun India Ltd.,
juntando-se à Target Corp. na examinação do fornecedor sobre lençóis mais baratos classificados
erroneamente como algodão egípcio premium, tema que provocou duas sessões consecutivas de
queda diária na ordem dos 20%. A maior retalhista mundial quer falar com a Welspun e "guiá-la
adequadamente" caso sejam detetados problemas, revelou o porta-voz Marilee McInnis. A Wal-Mart é
o terceiro maior cliente da Welspun, atrás da Target. Interpolado pela Bloomberg News, um
representante da Welspun não quis tecer comentários. Integrada no conglomerado de
aproximadamente $ 3 mil milhões, liderado por Balkrishan Goenka e com interesses abrangendo
têxteis, aço, tubos, energia e infraestrutura, a Welspun disse que fabrica a quinta toalha mais vendida
nos EUA. e conta J. C. Penney Co. Macy’s entre seus clientes. Este é um tema que promete dar “pano
para mangas” e que pode levantar alguma desconfiança no ramo de vestuário. A título de curiosidade
de referir que o algodão egípcio, que tem uma fibra mais longa que cria um segmento mais suave do
que o outro algodão, tem habitualmente um preço mais elevado porque os compradores consideram
ser de qualidade superior.
Google investe na realidade virtual
- Unidade da Alphabet tem investido em filmes e programas baseados na tecnologia. Tem trabalhado
também com programadores de jogos e ligas de desporto.
- Segundo a IDC, as receitas provenientes do mercado de realidade virtual poderão ascender a $162
mil milhões em 2020
J.M. Smucker mantém previsão de lucros anuais
- Empresa do ramo alimentar supera em 10bp as projeções de margem bruta (39,8%) no trimestre
- EPS ajustado do 1º trimestre ascende a $1,86 (vs. $1,75 esperados)
- Antevê uma queda de 1% das receitas (excluído desinvestimentos) no presente ano. A 9 de junho
estimava uma subida de 1%
- Mantém a projeção de EPS ajustado anual entre os $7,60 e os $7,75 (vs. $7,71 esperados pelo
mercado)
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Dados mistos deixam investidores em mood espera para Jackson Hole
As vendas de casas novas nos EUA tiveram uma subida sequencial de 12,4% em julho, de forma
surpreendente, já que o mercado aguardava uma queda de 2%. Ainda que parte da variação se deva à
revisão em baixa da base do mês de junho, estamos perante os dados mais robustos em quase nove
anos e que mostram forma do mercado imobiliário, algo que poderia dar força à Fed para pensar num
novo aumento da taxa diretora este ano.

No entanto, a sinalização deixada pelo valor preliminar de que a atividade transformadora nos EUA
terá registado uma perda de momentum mais acentuada que o antecipado pelos analistas em agosto,
com o valor de leitura a descer de 52,9 para 52,1, quando o mercado esperava um abrandamento para
52,6, poderá refrear intenções de aumento de juro, de forma a sustentar a economia e a evolução da
inflação. Posto isto, os holofotes estarão ainda mais voltados para o simpósio anual de Jackson Hole,
com início na próxima sexta-feira, e que reúne os principais banqueiros mundiais. O discurso da
presidente da Reserva Federal norte-americana, Janet Yellen, será assim um dos mais aguardados.
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