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"Uma mente ocupada acelera a passagem do tempo subjetivo." - Naval Ravikant

Gráfico do dia

S&P 500: "Quanto você ganhou vs quanta volatilidade você teve que vivenciar
para ganhar" – invista para o longo prazo.

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Amazon
BTG Pactual declara que a Amazon deve lançar esta semana seu negócio de
varejo no Brasil.
 Ontem (21) a Magazine Luiza caiu 4,13%, a B2W, 3,26% e a Via Varejo,
1,64%, em meio à potencial fatia de mercado que a Amazon pode roubar;
 A plataforma 1P (venda direta de produtos ao consumidor) da Amazon
deve inaugurar após três meses de atraso.

Infraero
Segundo o novo secretário de aviação civil, Ronei Glanzmann, a Infraero será
fechada durante o governo Bolsonaro.
 Glanzmann disse que a decisão atende as diretrizes macroeconômicas
de redução do Estado;
 O fechamento acontecerá após as concessões dos aeroportos, previstas
para até 2021;
Caixa Econômica
Caixa Econômica Federal planeja vender participação no Banco Pan.
 A Caixa possui 32,8% do capital total do banco e tem controle
compartilhado com o BTG Pactual;
 A nova gestão da Caixa, pretende vender ativos que não estão
relacionados à atividade principal do Pan;
 Desde que fez um aporte de R$ 400 milhões, o BTG detém 50,6% do
capital total da instituição.
Petrobras
Petrobras aumenta em 1,19% o preço da gasolina nas refinarias e mantém o valor do
diesel.




O litro da gasolina nas refinarias passará de R$ 1,53 para
aproximadamente R$ 1,55, o litro do diesel ficará em R$ 1,98;
A empresa havia elevado no dia 18, a gasolina em 2,12% e o diesel em
1,50% nas refinarias;
Desde de 2017, com o ajuste de preços periódicos, a gasolina acumula
nas refinarias, alta de 18,23% e o diesel, 45,84%.

O que você precisa saber hoje

Venda de casas usadas
Divulgado hoje índice de vendas de casas usadas nos EUA.
O índice mede o número anualizado de edifícios residenciais que foram
vendidos durante o mês anterior.
 A força do mercado imobiliário dos EUA contribui para a economia como
um todo.
 Valores superiores aos esperados são considerados como positivos/altos
para o USD;
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