TRUMP - MERCADO FINANCEIRO AGUARDA APREENSIVO DISCURSO
DO NOVO PRESIDENTE AMERICANO
A impensável vitória de Donald Trump nas eleições americanas surpreendeu os mercados
globais em novembro do ano passado. A moeda americana no Brasil disparou logo na abertura
do pregão, fechando em alta de 2%.

A sua posse, nesta sexta, traz novamente um tom apreensivo aos maiores índices financeiros
mundiais. Em última coletiva o novo presidente já reiterou que irá construir o polêmico muro na
fronteira com o México, além de aproximar laços com a Rússia, o que dá incertezas ao
mercado sobre quais seriam as reais intenções de Trump e a aproximação com Vladimir Putin,
presidente russo. As perspectivas dos mercados para a Era Trump são comentadas pelos
economistas:
"A posse de Trump pode ser fonte de grande volatilidade nos mercados no curto prazo, mas a
imprevisibilidade do novo presidente torna difícil até avaliar o que pode ser dito. No entanto,
caso volte a citar sobre o muro entre a fronteira com o México, ou reforce o seu descontento
com a China, certamente não será bem recebido pelos mercados globais. As respostas nos
ativos de risco podem ter diversos sentidos, os mercados emergentes tendem a sofrer com um
discurso mais protecionista. Um posicionamento mais focado no ponto do dólar estar forte
demais pode beneficiar o real no curto prazo, mas provavelmente impactará negativamente a
curva de juros local". Rafael Sabadell, Gestor da GGR Investimentos
"Embora os desdobramentos da eleição de Trump estejam sendo digeridos pelo mercado
financeiro desde o resultado da votação de novembro é na próxima sexta-feira que de fato
toma posse o novo presidente dos Estados Unidos. São aguardadas medidas polêmicas e
controversas em diversas áreas, com destaque para a diplomacia nas questões com
estrangeiros, politicas sociais com a criação de empregos dentro dos Estados Unidos, politica
monetária e econômica na forma de administrar uma economia que mostra sinais de
recuperação". Fernando Bergallo, diretor de câmbio da FB Capital
"O establishment está jogando contra o Trump e acredito que a instabilidade venha dessa
incerteza causada pelo medo criado quanto a ele. Esta instabilidade se dará pela especulação,
mas os mercados não balançarão de maneira brusca por conta de seu governo e suas medidas.
Acredito também numa possível aliança com o Reino Unido, o que pode vir a ser bom pra
todos, uma vez que a Theresa May, primeira ministra do Reino Unido, tem um viés mais liberal
que o Trump. A aliança beneficiaria não somente Reino Unido e EUA, como também os países
que com eles negociarem. Essas medidas e consequências, é claro, se dariam no médio/longo
prazo.". Francisco Paixão, gerente de operações da FN Capital.

