Highlights


Petrobras cai com expectativa ao cenário político brasileiro;



Vale sobe após constante queda;



B2W é destaque de alta;



Ilan Goldfajn não vê mudanças em relação à política cambial e de reservas;



Dólar em queda.

Petrobras cai com expectativa ao cenário político brasileiro
A Petrobras caía 2,5% às 13h23 desta quarta-feira. Os investidores aguardam o projeto
de lei da cessão onerosa, que deve ser votado hoje pelo Senado.
Fonte: Valor Econômico

Vale sobe após constante queda
A Vale subia 1,5% às 13h25 desta quarta-feira, com seus papéis sendo afetados pela
incerteza do mercado em relação à economia chinesa. No mês, as ações da mineradora
já atingiram uma queda de 11%.
Fonte: Valor Econômico

B2W é destaque de alta
Em alta há cinco pregões consecutivos, a B2W subia 4,07% às 13h30 desta quarta-feira,
acumulando uma valorização total de 12,74%.
Fonte: Investing

Ilan Goldfajn não vê mudanças em relação à política cambial e de reservas
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, prevê deixar o cargo em março de
2019. No entanto, acredita que as atuais políticas cambiais devem seguir no governo do
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). O atual mandatário teve conversas preliminares
com Roberto Campos Neto, seu provável substituto na presidência do BC após indicação
pelo futuro governo.
Fonte: Reuters

Dólar em queda
O dólar recuava 0,23%, a R$ 3,867, nesta quarta-feira. O Banco Central anunciou o
segundo leilão de linha – ou seja, venda da moeda americana com compromisso de
recompra. A autoridade monetária venderá até US$ 1 bilhão, depois de ter colocado US$
2 bilhões no mercado na véspera.
Fonte: Valor Econômico

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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