Highlights


Petrobras cai com desvalorização no exterior;



Vale cai com disputa comercial entre EUA e China; Bradespar acompanha a
queda;



Minerva faz oferta por subsidiária do Chile;



IMC pede esclarecimentos após receber oferta parcial de compra;



Dólar em alta.

Petrobras cai com desvalorização no exterior
A Petrobras caía 3% às 13h50 desta sexta-feira, acompanhando a desvalorização do
petróleo no exterior.
Fonte: Valor Econômico

Vale cai com disputa comercial entre EUA e China; Bradespar acompanha a queda
A Vale caía mais de 5% às 13h50, reagindo à queda de mais de 2,8% do minério de ferro
na China e de outras commodities metálicas nesta sexta-feira. A Bradespar, holding da
mineradora, acompanhava a queda, caindo mais de 4,72% no mesmo horário.
Fonte: Valor Econômico; Reuters

Minerva faz oferta por subsidiária do Chile
A Minerva Foods caía 2,80% às 13h51. A empresa frigorífica registrou seu pedido de IPO
(oferta pública de ações, na sigla em inglês) da subsidiária Athena Foods na Bolsa do
Chile.
Fonte: Folha de São Paulo

IMC pede esclarecimentos após receber oferta parcial de compra
O IMC caía 2,75% às 13h52 do pregão de hoje. A empresa solicitou esclarecimentos
através de uma carta à Abanzai Representações e à sua controlada Sapore S.A. sobre o
edital da oferta pública da aquisição de 40% da operadora de restaurantes.
Fonte: Jornal Extra; Reuters

Dólar em alta
O dólar subia 0,3% às 14h, a R$ 3,818, acompanhando a valorização da moeda
americana no exterior em meio à nova queda do petróleo e aos sinais de que a disputa
comercial entre os Estados Unidos e a China não tem trégua. No cenário interno, o
mercado está de olho na desaceleração da alta do IPCA-15 de novembro para 0,19%, em
comparação com um avanço de 0,58% em outubro - além de observar sinais de atrito e de
falta de articulação política por parte do futuro governo.
Fonte: IstoÉ/Estadão Conteúdo

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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