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Por José de Castro
SÃO PAULO, 26 Abr (Reuters) - A escalada do dólar para os 4 reais deve ser
vista como uma oportunidade para se montar posições compradas em real,
uma vez que o cenário é de aprovação da reforma da Previdência e de
ingressos de recursos de privatizações, disse Anderson Godoi, diretor de
tesouraria do Banco MUFG Brasil.
O executivo vê uma economia entre 500 bilhões e 600 bilhões de reais com a
reforma da Previdência, mas diz que esse intervalo é "bastante conservador".
"Acho que o mercado pode se surpreender com números maiores, o que
poderia levar o dólar para níveis bem abaixo dos atuais", afirmou Godoi à
Reuters.
A equipe econômica estimou, na quinta-feira, uma economia de 1,237 trilhão
de reais em dez anos com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que
altera as regras para aposentadorias, elevação de 15 por cento sobre o
patamar de 1,072 trilhão de reais divulgado na apresentação do texto, em
fevereiro. (Full Story)
A estimativa oficial do MUFG é de taxa de câmbio de 3,85 reais por dólar ao
fim do ano. Mas Godoi não descarta patamares entre 3 e 3,50
reais materializadas a reforma e as entradas de capital oriundas de
privatizações. "Tem muito dólar a ingressar com as privatizações", reforçou.
O dólar BRBY era cotado em torno de 3,93 reais nesta sexta-feira.
Embora trace um quatro mais benigno para o câmbio nos próximos meses, o
executivo reconhece que, no curto prazo, o investidor que apostar a favor do
real precisa "estar preparado para passar calor". "No curto prazo, estamos
neutros na moeda", afirmou.
A valorização do dólar, que nesta semana voltou a superar os 4 reais, se deve
em parte à demanda por "hedge" de investidores posicionados em outros
mercados, segundo o diretor. "O custo de se carregar essa posição (comprada
em dólar) caiu pela metade de uns tempos para cá, e isso faz diferença na
decisão do investidor de se proteger no câmbio", afirmou.
Godoi destaca ainda como um dos elementos favoráveis ao real mais à frente o
tom mais brando do Federal Reserve em relação à política monetária. Para ele,
o mercado ainda está absorvendo a mudança de discurso do banco central dos
EUA, e isso pode trazer "novos ares" para os ativos à medida que a leitura
"dovish" for incorporada aos preços.
(Edição de Maria Pia Palermo)

(( Jose.deCastroGomesNeto@thomsonreuters.com ; +5511 56447757; Reuters
Messaging: jose.decastrogomesneto.thomsonreuters.com@reuters.net ))
(c) Copyright Thomson Reuters 2019. Click For Restrictions https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Keywords: MACRO-DOLAR-MUFG/

