
DATA HORA EMPRESA TICKER EPS PREVISTO

23/mai/22 Aft-mkt Big Yellow Group PLC BYG LN 0,458

24/mai/22 Bef-mkt HomeServe PLC HSV LN 0,488

24/mai/22 Bef-mkt TAG Immobilien AG TEG GR

24/mai/22 L E Lundbergforetagen AB LUNDB SS

24/mai/22 Bef-mkt RS GROUP PLC RS1 LN 0,493

24/mai/22 Bef-mkt CTS Eventim AG & Co KGaA EVD GR

25/mai/22 06:30 Elekta AB EKTAB SS 2,853

25/mai/22 Bef-mkt Marks & Spencer Group PLC MKS LN 0,217

25/mai/22 Bef-mkt Adevinta ASA ADE NO 0,030

25/mai/22 Bef-mkt SSE PLC SSE LN 0,909

25/mai/22 Bef-mkt Aroundtown SA AT1 GR 0,080

25/mai/22 Bef-mkt Severn Trent PLC SVT LN 0,927

25/mai/22 Getlink SE GET FP

26/mai/22 08:30 United Utilities Group PLC UU/ LN 0,483

26/mai/22 Bef-mkt LondonMetric Property PLC LMP LN 0,102

26/mai/22 Bef-mkt Allegro.eu SA ALE PW 0,200

26/mai/22 Bef-mkt Johnson Matthey PLC JMAT LN 2,088

26/mai/22 Bef-mkt Intermediate Capital Group PLC ICP LN 1,420

26/mai/22 Bef-mkt Auto Trader Group PLC AUTO LN 0,247

26/mai/22 Aft-mkt CD Projekt SA CDR PW 0,560

DATA HORA EMPRESA TICKER EPS PREVISTO

23/mai/22 Aft-mkt Advance Auto Parts Inc AAP US 3,612

23/mai/22 Aft-mkt Nordson Corp NDSN US 2,289

24/mai/22 Bef-mkt AutoZone Inc AZO US 26,229

24/mai/22 Bef-mkt Best Buy Co Inc BBY US 1,615

24/mai/22 13:00 Ralph Lauren Corp RL US 0,386

24/mai/22 Aft-mkt Agilent Technologies Inc A US 1,119

24/mai/22 Aft-mkt Intuit Inc INTU US 7,557

25/mai/22 21:15 DXC Technology Co DXC US 0,992

25/mai/22 21:20 NVIDIA Corp NVDA US 1,299

26/mai/22 11:45 Medtronic PLC MDT US 1,566

26/mai/22 Bef-mkt Dollar General Corp DG US 2,319
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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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Resultados Empresariais
23 a 27 de Maio 2022



DATA HORA EMPRESA TICKER EPS PREVISTO

26/mai/22 Bef-mkt Dollar Tree Inc DLTR US 2,019

26/mai/22 Aft-mkt Autodesk Inc ADSK US 1,343

26/mai/22 Aft-mkt Ulta Beauty Inc ULTA US 4,456

26/mai/22 21:15 Costco Wholesale Corp COST US 3,037

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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