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"Dinheiro perdido pode ser achado, tempo perdido está perdido para sempre." - Vala
Afshar

Gráfico do dia
Atualmente o Facebook possui 2,32 bilhões de usuários ativos por mês.

O que aconteceu nas últimas 24 horas
Senado
Com 42 votos a favor, Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado.
 Alcolumbre exercerá o cargo pelos próximos 2 anos;
 A escolha ocorreu após dois dias de tensões, que culminaram na desistência do
principal adversário na eleição, Renan Calheiros.
 Com um total de 81 senadores, os 42 votos foram suficientes para sagrar a
vitória de Davi Alcolumbre.

Fusão e Aquisição (M&A)
As farmacêuticas Bristol-Myers Squibb e Celgene pagarão aproximadamente US$ 1
bilhão em taxas (fees) para efetivar o acordo de fusão, de US$ 90 bilhões.
As comissões serão divididas entre os agentes financeiros que auxiliaram na operação
de M&A, incluindo JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Citigroup.
 Além dos bancos de investimento, advogados, consultores e contadores
também receberão remunerações;
 Esse foi um dos casos mais lucrativos para as instituições de investment
banking, na história de Wall Street.
Soja
A safra de soja brasileira está sofrendo com a seca.
Com a ausência de chuvas, a produção de soja pode sofrer um decréscimo de até 16
milhões de toneladas.
 As projeções foram reduzidas de 117 milhões de toneladas para 101 milhões;
 A estimativa engloba 12 estados do Brasil, os quais são responsáveis por quase
toda produção de soja nacional.
Super Bowl
Fonte: Statista

O que você precisa saber hoje
Itaú
Itaú Unibanco (ITUB4) libera suas demonstrações financeiras hoje.
Em 30 de setembro de 2018 o Itaú possuía R$1,61 trilhão em ativos totais, com um

montante de R$636,4 bilhões em empréstimos.
 O lucro líquido ajustado para eventos não recorrentes, para o terceiro trimestre
de 2018, foi de R$6,5 bilhões.
 O ROE ficou em 21,3% no terceiro trimestre de 2018.
Índice de preços ao consumidor
Índice IPC/Fipe será divulgado hoje.
O IPC/Fipe mede a variação de preços para o consumidor na cidade de São Paulo
com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos.
 O período de pesquisa das variações de preços ocorre a partir do primeiro ao
último dia de cada mês.
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