DÓLAR PODE FECHAR NA MENOR
COTAÇÃO DESDE MAIO
“Com a aprovação da reforma da previdência no ano que vem é provável
chegarmos num patamar abaixo de R$ 3,40”

Nesta quarta-feira a moeda americana se encontrou em queda. A baixa faz o
papel atingir seu menor valor em cinco meses, quando esteve cotado a R$
3,65. O cenário eleitoral mais definido e provável vitória do candidato da direita
está animando os players nacionais e internacionais. Para o Diretor de Câmbio
da FB Capital, Fernando Bergallo, a tendência é que a moeda chegue a um
valor próximo a R$ 3,60 até mesmo antes do final do segundo turno. “A
confiança na política econômica de Paulo Guedes é mais forte até mesmo que
a candidatura de Jair Bolsonaro no mercado financeiro”, ressalta.
Em relação às demais moedas globais o dólar apresenta grande
desvalorização. “O câmbio se encontra com uma queda acumulada no mês
de outubro de quase 10%. E hoje atinge sua menor cotação desde maio

deste ano e a queda deve continuar. Com a aprovação da reforma da
previdência no ano que vem é provável chegarmos num patamar abaixo de R$
3,40”, explica o Diretor de Câmbio.
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