Eis o que aconteceu com o mercado de ações na quarta-feira As
principais…

CEOs ‘não têm idéia’ do impacto do coronavírus no que pode ser um ano perdido
para ganhos, diz investidor
A alta administração de empresas globais não tem noção de toda a extensão do impacto do
coronavírus, um gerente de portfólio disse à CNBC quarta-feira.
Esta cidade britânica muito criticada é o melhor lugar do Reino Unido para
conseguir um emprego, diz um novo estudo
Uma cidade frequentemente ridicularizada na Grã-Bretanha por ser monótona e triste.
nomeada a melhor cidade do país para trabalhar pelo terceiro ano consecutivo, de acordo
com um novo estudo.
Como Nerio Alessandri começou a Technogym, no valor de US $ 2,4 bilhões, em sua
garagem na Itália
A CNBC conversou com o fundador da Technogym, Nerio Alessandri, para descobrir mais
sobre como ele foi projetar equipamentos de ginástica. em sua garagem na Itália para
construir um império de fitness de US $ 2,4 bilhões.
Autoridades de saúde dos EUA dizem que testes em humanos contra a vacina
contra o coronavírus começam em 6 semanas
«Estamos no prazo, pelo menos e talvez até um pouco melhor», Dr. Anthony Fauci , diretor
do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, a repórteres.
Eis o que aconteceu com o mercado de ações na quarta-feira
As principais médias lutaram para encontrar direção, enquanto os investidores continuavam
adicionando títulos ao seu portfólio em meio a preocupações com o coronavírus.
Gundlach culpa Bernie Sanders pela venda, cita o «lado sombrio do investimento de
momento»
«Bond King» Jeff Gundlach disse à CNBC «que o mercado está digerindo um valor superior
a 50 % de chance de Bernie receber a indicação. »
Sua primeira negociação para quarta-feira, 26 de fevereiro
Os traders «Fast Money» compartilham seus primeiros movimentos no mercado aberto.
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Dívida entre os americanos mais antigos dispara 543% em duas décadas
A dívida entre os americanos mais velhos aumentou dramaticamente desde 1999, devido em
parte à erosão da rede de segurança social do país.
Apostas em investimentos em seguros contra desastres atingem o pico da febre,
com o medo de coronavírus subir
Bill Looney, da XFA, vê sinais de que a queda do mercado de ações está longe de terminar.
Ações que fazem as maiores movimentações no pré-mercado: Lowe, JM Smucker,
Wendy’s, Disney e mais
As ações que fazem as maiores movimentações no comércio de pré-mercado incluem
Lowe’s, JM Smucker, Wendy’s, Disney e muito mais.
Atualizações do mercado de ações Quarta-feira: baixe 2.000 nesta semana,
Gundlach culpa Sanders
Uma discussão das últimas notícias que movem o mercado, incluindo o coronavírus e as
ações da Disney em queda.
Klarna, o unicórnio de pagamentos de US $ 5,5 bilhões apoiado por Snoop Dogg,
acaba de relatar sua primeira perda anual
A start-up sueca de fintech Klarna relatou uma perda anual pela primeira vez, anos
seguintes de rentabilidade.
As vendas de imóveis novos nos EUA aumentam para 12,5 anos em janeiro
A força do mercado imobiliário pode ajudar a manter a expansão econômica, agora em seu
11º ano, nos trilhos.
Os pedidos semanais de hipoteca aumentam 1,5%, pouco antes da grande queda
das taxas
Uma semana mista para as taxas de hipoteca causou uma divisão no volume de pedidos
entre refinanciamentos e empréstimos para compras.
Scott Minerd, de Guggenheim, diz ‘chegamos a um ponto crítico’ com o surto de coronavírus
Scott Minerd disse em «Closing Bell» os efeitos do vírus logo começará a aparecer nos
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ganhos corporativos e na cadeia de suprimentos global.
Coronavirus reduz os ganhos da Trump’s Dow desde a eleição para 61% de 61%
O presidente Trump pode estar lívido com a venda no mercado desta semana, mas a
recuperação das ações dos EUA desde que sua eleição ainda está bem intacta.
Warren Buffett está ‘completamente errado e desatualizado’ no bitcoin, diz
Chamath Palihapitiya
O investidor bilionário Chamath Palihapitiya discorda do presidente da Berkshire Hathaway
Warren Buffett sobre o valor do bitcoin.
O presidente da Virgin Galactic, Palihapitiya, diz que as ações não são uma bolha, aponta
para ‘pipeline’ de US $ 2,4 bilhões
O presidente da Virgin Galactic, Chamath Palihapitiya, acha que aliado das ações
especulativas favoritas de Wall Street não é sinal de bolha.
Tecnologia e energia estão se unindo, criando um mercado que pode crescer 500%
em os próximos 5 anos
As tecnologias digitais estão revolucionando o setor de energia, criando grandes
oportunidades para empresas de tecnologia e petróleo.
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