INVESTIDORES AGUARDAM SEGUNDAFEIRA PARA OPERAÇÕES EM DÓLAR
“Para o mercado estar reagindo desta forma demonstra que já acreditam que
não existe um cenário em que o candidato do PT seja eleito”, diz Diretor de
Câmbio

O mercado já precifica a vitória de Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL, neste
segundo turno que ocorrerá domingo, dia 28 deste mês. Caso o candidato pelo
PT, Fernando Haddad, leve as eleições, existem grandes chances de que
ocorra uma queda do Ibovespa e uma alta do dólar já na segunda-feira. Para o
Diretor de Câmbio da FB Capital, Fernando Bergallo, muitos estão aguardando
semana que vem para fazer compras da moeda americana e as demais
operações financeiras, pois acreditam na vitória do candidato do PSL. “De fato,
segunda-feira será o caos, pois se Bolsonaro sair vitorioso o dólar irá
desabar, confirmando essa acumulo de queda que vem ocorrendo”,
explica Bergallo.
Indicadores mostram que com a vitória do candidato o mercado se anima e seu
recebimento chega de forma positiva. Com isso, a subida das ações significa

que mais gente se sente otimista e confortável para comprá-las. “Para o
mercado estar reagindo desta forma, com a moeda americana caindo e a bolsa
subindo, demonstra que já acreditam que não existe um cenário que o
candidato do PT seja eleito, ou seja, o mercado está praticamente descartando
uma possível vitória de Fernando Haddad”, lembra o Diretor de Câmbio.
Durante as eleições foi possível sentir fortes oscilações, além de uma
volatilidade acentuada, esses pontos se deram por conta das pesquisas
eleitorais que eram divulgadas durante as campanhas, o candidato mais forte
na pesquisa atingia diretamente o mercado e dessa forma deixava o cenário
instável. Conforme Bolsonaro ia ganhando espaço e o mercado começava a
enxergar ele como vitorioso, a instabilidade ia ficando de lado e dando espaço
para aspectos mais positivos.
Caso o candidato de direita seja eleito a moeda americana pode bater R$ 3,50
ainda este ano, junto disso, já é possível ver também uma mínima da moeda
nos próximos meses se existir uma maior certeza em relação ao trabalho de
Paulo Guedes e a reação da população em relação as propostas de Bolsonaro.
Se estes pontos se desenvolverem de forma positiva este cenário atual pode
se manter e até melhorar. “Estamos em um ambiente de muita inércia, pois
todos estão em aguardo para os resultados que serão divulgados no fim do
domingo. Nos ativos, bolsa e câmbio, já está precificado a vitória de Bolsonaro,
o que pode ocorrer é um pequeno ajuste se for consumado o fato, mas o ajuste
tende a ser mínimo, pois o mercado já antecipou tudo isso quando trouxe o
dólar de R$ 4,20 para R$ 3,70 cerca de duas semanas atrás”, finaliza
Bergallo.
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