DÓLAR BATE R$ 4,00 E SINALIZA SELIC ESTÁVEL - NECTON |
COMENTÁRIO ANDRÉ PERFEITO
A moeda norte-americana bate na manhã desta segunda-feira os R$ 4,00 mais
uma vez na esteira das tensões sino-americanas em relação à guerra
comercial. Vale notar que esta "guerra" é antes de tudo uma maneira exótica e
bastante peculiar do presidente Trump administrar tensões internas e externas
e assim ela se presta a outros objetivos que não o óbvio do comércio, mas não
vamos nos alongar neste tópico agora de manhã.
Com a moeda norte-americana já no nosso patamar para o fim do ano cabe
perguntar se ha espaço para duas coisas. A primeira é se o dólar pode subir
mais e a segunda se o BCB tem espaço para cortar os juros.
Temos avisado que o Real tende a se desvalorizar talvez menos porque o
Brasil esteja pior (o que de fato está, basta ver o mercado refazendo as
projeções de PIB para o valor que já havíamos falado, a saber, 1% em 2019),
mas antes porque o Dólar tende a se fortalecer.
Essa diferença é crucial para entender o fenômeno e não há nada que
possamos fazer a respeito.
O outro ponto é que com a moeda norte-americana testando esse limite muito,
mas muito dificilmente o BCB irá cortar a taxa básica como alguns economistas
acreditam. Em primeiro lugar um corte agora teria que ser desfeito depois no
começo do ano que vem quando os EUA subirem, ou ameaçaram subir, sua
taxa básica. Outro ponto é que um corte que seja na SELIC até 5,75% não vai
criar impulsos adicionais na economia. Por fim cortar os juros agora poderia
bater antes na inflação via desvalorização do Real por conta da diminuição do
diferencial de juros.
Por isso mais uma vez realinhamos nosso cenário de SELIC estável este ano
apesar da atividade econômica pífia. Já sobre o câmbio imaginamos algo entre
R$ 4,05 e R$ 4,10 para o final de 2019.
13/05/2019
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.

