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"O futuro influencia o presente tanto quanto o passado". - Friedrich Nietzsche

Gráfico do dia

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Boeing e Embraer
Acordo entre Boeing e Embraer foi suspenso pela Justiça Federal.
 Uma liminar deferida pelo juiz Victorio Giuzio Neto, suspende a operação
entre Boeing e Embraer;
 Um dos pontos citados pelo juiz é o pouco controle da União sobre a

nova empresa: a Embraer terá 20%, e a Boeing 80%;
A Embraer deverá passar a parte de produção de jatos comerciais, que é
o segmento lucrativo, ao controle da Boeing.



Principais Indicadores




📉Ibov: -0,22%
📉Ifix: -0,02%
📉SP500: -0,15%





💶Euro: R$4,41
💵Dólar: R$3,88
📊CDI: 6,39%

*De acordo com o fechamento de 06/12/2018

Poupança
Novembro tem menor captação (depósitos menos retirada) da poupança dos
últimos 3 anos.
 A captação líquida de novembro foi de R$ 684,5 milhões, em 2015 na
mesma época, os resgates foram R$ 1,3 bilhão maiores que os
ingressos;
 Até setembro deste ano, a caderneta de poupança teve captação líquida
de R$ 23,65 bilhões;
 Desde 2015, com o início da recessão econômica, os investidores
passaram a cobrir dívidas com dinheiro da caderneta.
Hamas
A Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitaram uma proposta dos
Estados Unidos condenando o movimento palestino Hamas.
 O Hamas foi acusado pelos EUA por dispararem mísseis contra Israel;
 Para que uma medida seja adotada, ela precisa de dois terços dos votos;
 No caso, 87 votos foram favoráveis a proposta, 57 países se opuseram e
33 se abstiveram;
Ministérios
Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, anunciou que Damares Alves
será ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.
 Damares Alves é assessora do senador Magno Malta (PR-ES);
 Bolsonaro decidiu que a Fundação Nacional do Índio (Funai), será
transferida para a pasta comandada por Damares;
 A futura ministra que é mãe de uma índia, também é pastora, advogada e
educadora.

O que você precisa saber hoje

Inflação
Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) anual e mensal divulgado hoje.
O índice de preços ao consumidor mede a variação no preço de um conjunto
de bens e serviços habituais familiares durante um determinado período de
tempo.
Desemprego EUA
Taxa de desemprego das atividades não agrícolas dos Estados Unidos
divulgada hoje.
É a medida percentual da força de trabalho total que está desempregada, mas
que procura emprego ativamente.
 Um indicador baixo é positivo para o mercado de trabalho americano e
benéfico para o dólar.
 No mês de outubro foram criadas 250 mil vagas de emprego não
agrícolas.

Enviado para: acionista@acionista.com.br
Cancelar a inscrição
Suno Research, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 13º Andar, São Paulo - SP, 04543011, Brazil

