
DATA HORA EMPRESA TICKER EPS PREVISTO

8/nov/21 Bef-mkt Viatris Inc VTRS US 0,884

8/nov/21 Aft-mkt PayPal Holdings Inc PYPL US 1,072

8/nov/21 Aft-mkt International Flavors & Fragra IFF US 1,389

8/nov/21 Aft-mkt Jack Henry & Associates Inc JKHY US 1,309

9/nov/21 DR Horton Inc DHI US 3,341

9/nov/21 Bef-mkt Cardinal Health Inc CAH US 1,320

9/nov/21 Bef-mkt Westrock Co WRK US 1,170

9/nov/21 Bef-mkt Sysco Corp SYY US 0,869

9/nov/21 Aft-mkt Wynn Resorts Ltd WYNN US -1,292

10/nov/21 Aft-mkt Atmos Energy Corp ATO US 0,344

10/nov/21 Aft-mkt Walt Disney Co/The DIS US 0,478

11/nov/21 Bef-mkt Tapestry Inc TPR US 0,697

11/nov/21 Bef-mkt Organon & Co OGN US 1,440

DISCLAIMER

 

O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”). A informação contida neste documento tem carácter meramente 

informativo, sendo divulgada como mera ferramenta de apoio, não podendo desencadear, ou justificar, qualquer acção ou omissão, sustentar qualquer operação, nem substituir 

qualquer aferição ou julgamento próprios dos destinatários, sendo estes inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que adoptem, bem como por toda e qualquer operação 

efectivada e relacionada, ainda que indirecta e remotamente, com o conteúdo do presente documento. Adverte-se, igualmente, os destinatários para o facto de este documento ter 

sido elaborado utilizando informação económica e financeira disponível ao público, e considerada fidedigna, não garantindo o Banco Invest a sua total precisão, sendo o seu 

conteúdo e as respectivas fontes susceptíveis de alteração em função de um qualquer factor que modifique os pressupostos que serviram de base à apresentação dos mesmos. O 

Banco Invest não assume, assim, qualquer responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente da utilização da informação referida 

neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. Mais se adverte que a presente informação não foi elaborada com nenhum objectivo 

específico e concreto de investimento, não assumindo o Banco Invest qualquer obrigação de resultado. Ademais, declara-se não existirem quaisquer situações de conflitos de 

interesses tendo por objecto, por um lado, o título e/ou emitente a que se reporta o presente documento e, por outro lado, o autor do presente documento ou o Banco Invest. O 

Banco Invest, ou os seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição sujeita a alterações, em qualquer título referido neste documento. Não é permitida a 

reprodução total ou parcial deste documento, sem autorização prévia do Banco Invest.
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