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Morning Call
Feito para você pela Suno

"Não perca tempo tendo uma opinião sobre todas as empresas. Concentre-se em estar
certo sobre o que você possui." - Ian Cassel

Gráfico do dia

Alguns indicadores evidenciam a melhora na qualidade de vida, de 1820 até
2015.

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Fundos imobiliários
2018 foi o melhor ano para os fundos imobiliários.
 O patrimônio líquido, valor de mercado, número de investidores e volume
negociado atingiram os maiores níveis de todos os tempos;
 O bom momento do mercado deve continuar com o reaquecimento do
setor de imobiliário;
 Em outubro o valor de mercado dos FIIs chegou a R$45,6 bilhões, mas
fechou o ano com R$ 41,6 bilhões.

Estados Unidos
Em troca de capital para construção do muro na fronteira com o México, Trump
pretende proteger provisoriamente os imigrantes ilegais.
 Os estrangeiros ilegais podem ter proteção por até 3 anos;
 Em troca, Trump espera aprovação de US$ 5,7 bilhões para construir um
muro na fronteira com o México;
 Seu plano incluiu assistência humanitária, detecção de drogas,
contratação de agentes de fronteiras e juízes de imigração.

Tesla
Segundo Elon Musk, 7% dos funcionários da Tesla devem ser demitidos.
 Musk disse que os 30% a mais de trabalhadores contratados em 2018 foi
mais era suportado;
 Em outubro, a Tesla tinha 45 mil funcionários, o corte implicaria na
demissão de 3,150 mil pessoas;
 A Tesla entregou 245 mil veículos elétricos em 2018, a meta era fabricar
500 mil unidades.
Renault e Nissan
De acordo com "Nikkei", jornal japonês, Governo da França quer a fusão de
Renault e Nissan.
 Governo da França detém 15,01% das ações da Renault, e é o maior
acionista do grupo;
 Segundo o jornal, a França quer uma aliança entre as empresas e
também com a Mitsubishi Motors;
 A Renault possui 43,4% dos papéis da Nissan no mercado, com direito a
voto.

O que você precisa saber hoje

Focus
Boletim Focus divulgado hoje.
O relatório apresenta resultado de pesquisas e projeções de cerca de 130
bancos.
 Os resultados abrangem inflação (IPCA), PIB, taxa de câmbio e meta
Selic e fornecem perspectivas futuras aos investidores.
 Resultados passados (11/01):

