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"Computadores são inúteis. Eles só conseguem te dar respostas." - Pablo Picasso

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Reforma da Previdência
Segundo Jair Bolsonaro a reforma da Previdência é uma das prioridades de
seu governo e pode ser feita em partes.
 O presidente eleito acredita que o texto, para ser aprovado, deve ter uma
proposta ideal;
 Bolsonaro quer começar com a idade mínima (aumentar dois anos) e
com os privilegiados;
O futuro presidente disse que sente aceitação das bancadas do MDB e do PRB
para que a reforma ocorra.

Principais Indicadores




📉Ibov: -1,33%
📉Ifix: -0,36%
📉SP500: -3,24%





💶Euro: R$4,37
💵Dólar: R$3,85
📊CDI: 6,39%

*De acordo com o fechamento de 04/12/2018

Opep
A Opep cogita reduzir a produção de petróleo em 1,3 milhão de barris por dia.
 Suhail al-Mazroui, presidente da Opep, acredita em um consenso de
corte na produção de petróleo entre o grupo e a Rússia;
 O presidente, que é ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos,
disse que o acordo deve ocorrer nesta semana;
 Ele afirmou que a decisão do Catar de sair da organização não afetará a
decisão nem o futuro do grupo.
Vale
Em 2019, a Vale quer investir US$ 4,4 bilhões e focar em metais para carros elétricos,
como o níquel e o cobalto.
 A Vale acredita que a demanda e o preço de metais usados em veículos
elétricos aumentarão nos próximos anos;
 O aumento do investimento é de quase 19% em relação aos US$ 3,7
bilhões investidos neste ano;
 Aproximadamente 70% dos US$ 4,4 bilhões serão utilizados no Brasil.
Produção industrial
Após 3 meses de queda, produção industrial cresce 0,2% de setembro para outubro.
 Dados do IBGE mostraram que as quedas de 3 meses reduziram 2,7%
da produção do setor;
 A alta de 0,2% veio dos crescimentos de 4,4% dos bens de consumo
duráveis e de 1,5% dos bens de capital, isto é, das máquinas e
equipamentos.

O que você precisa saber hoje

Banco Central Europeu
Ocorre hoje o discurso de Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE).
Por ser a pessoa com o cargo mais elevado do BCE, que controla as taxas de
juro a curto prazo, Draghi tem influência mais influência sobre o valor do Euro
do que qualquer outra pessoa.
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