POSSÍVEL VITÓRIA DE ALCKMIN REAQUECE MERCADO DE
INVESTIMENTOS
“Isso reflete diretamente nos nossos clientes que permanecem em suas posições de
renda variável”, afirma Daniela Casabona, Assessora Financeira da FB Wealth

Com a greve dos caminhoneiros, os investidores se viram desiludidos com o Brasil, pois
isso mostrou uma fraqueza do Presidente Temer e que na prática o governo havia
acabado. Este fato fez com que a bolsa desabasse 10,87% somente no mês de maio.
Entretanto, o candidato a Presidente Geraldo Alckmin, que estava praticamente sem
chances de vitória nas primeiras pesquisas, passou a ser um dos favoritos na visão do
mercado financeiro, após fechar um acordo com o chamado “Centrão”, conjunto de
partidos formado por PP, PRB, PR e DEM. Na prática, o que está em jogo é o horário
gratuito eleitoral e a estrutura de campanha em diversas cidades. Agora, o candidato
tucano detém mais da metade do tempo de TV (5min12s), enquanto que Bolsonaro, atual
líder nas pesquisas, possui apenas 8 segundos.
Daniela Casabona, Assessora Financeira da FB Wealth, explica como este fato alterou
todo o cenário de investimentos: “O mercado está mais otimista com a chance real do
Alckmin ganhar as eleições, apesar das parcerias com o centrão não agregarem valor
do ponto de vista de imagem. Entretanto, o candidato se coloca em uma posição bastante
coerente para a melhora da economia do país, declarando publicamente que fará ainda
no primeiro semestre de governo diversas reformas”.
Isso significa que, o candidato que os investidores enxergam um futuro melhor para o
mercado brasileiro é justamente Geraldo Alckmin. “Uma vez que o candidato que tem
uma boa chance defenda essa agenda econômica, a reflexão otimista no mercado
financeiro torna-se natural e isso também e isso reflete diretamente nos nossos clientes
que permanecem em suas posições de renda variável dentro do planejamento
patrimonial com expectativa de um alto retorno no médio e longo prazo”, finaliza
Casabona.
06/08/2018

Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de
domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos
quais não nos responsabilizamos. As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui
publicadas são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes. O objetivo deste portal é suprir o
mercado e seus clientes de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de
empresas. As decisões sobre investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma
responsabilização por prejuízos que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer. O
Acionista.com.br procura identificar e divulgar endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando
manter informado seus usuários mais exigentes com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa
divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são direcionados a todos os internautas por serem de
domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma garantia a sua integralidade e exatidão, não
gerando, portanto, qualquer feito legal.

