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Suzano sobe com alta do dólar
A Suzano valorizava 2,94% às 15h05 do pregão de hoje. A companhia se beneficiava da
valorização do dólar.
Fonte: Valor Econômico

Setor bancário em queda
O Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco caíam nesta terça-feira. O recuo das ações do
setor bancário sofre influência da última pesquisa Ibope, divulgada na noite de ontem.
Embora o ex-prefeito de São Paulo tenha adotado um tom mais moderado em seus
discursos, o mercado segue apreensivo em relação às políticas econômicas a serem
praticadas por um eventual governo do PT.
Fonte: Valor Econômico

Voto antipetista em Bolsonaro ainda pode mudar na reta final, dizem analistas
O crescimento de Jair Bolsonaro (PSL) na disputa pela presidência da República no terço
do eleitorado que se declara antipetista - como mostra a última pesquisa Ibope, na qual o
deputado tem 59% da preferência nesse grupo específico - é movido mais pelo
antagonismo desse eleitor ao que representa o PT e o legado do ex-presidente Lula do
que por uma identificação com o "bolsonarismo". A avaliação é de cientistas políticos
ouvidos pelo Estado. Para esses analistas, na reta final da eleição, esse voto antipetista
pode migrar caso fique claro que Bolsonaro não conseguirá derrotar o PT. Geraldo
Alckmin (PSDB) pode ser um dos beneficiados caso esse fenômeno se concretize.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Barril de petróleo bate US$ 82 e renova máxima de 4 anos
Os contratos futuros do petróleo avançavam para nova máxima de quatro anos nesta
terça-feira, impulsionados pelas iminentes sanções dos Estados Unidos às exportações
de petróleo iraniano e pela aparente relutância da Opep e da Rússia em elevar a
produção para compensar o potencial impacto sobre a oferta global. No entanto, o preço
do barril do Brent ainda está longe de sua máxima histórica - em julho de 2008, o barril
chegou a ser negociado a US$ 145,61.
Fonte: G1

Dólar em alta
O dólar comercial registrava alta de 0,27% em relação ao real às 15h21 do pregão de
hoje. O mercado continua acompanhando os desdobramentos da campanha eleitoral para
a Presidência, com os investidores atentos à divulgação de pesquisas de intenção de
voto.
Fonte: Uol

Nosso auditório on-line fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e de segunda à quinta-feira
das 14h às 16h. Acesse agora e solicite sua análise em tempo real.
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