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"O mercados estão muito centrados, à espera dos dados do
emprego nos Estados Unidos relativos a fevereiro, que vão ser
conhecidos esta sexta-feira", explica Paulo Rosa.

A bolsa nacional negoceia esta sexta-feira, 9 de março, com tendência positiva,
enquanto as congéneres europeias seguem com tendência inde�nida. A meio da
manhã, o principal índice português, PSI 20, soma 0,21%, para 5.406,42 pontos,
impulsionado pelos ganhos da Altri e do setor energético.

A Altri é a cotada que mais valoriza, ao registar uma subida de 2,20% para 4,885
euros. Paulo Rosa, trader da Gobulling – Banco Carregosa, explica que a empresa
“mantém as subidas das sessões anteriores, devido à subida do preço da pasta de
papel, que disparou dos 600 dólares registados o ano passado para 1.027 dólares
por tonelada”.

Além disso, o trader da Gobulling nota que a empresa está a ser bene�ciada pelos
bons resultados revelados esta QUINTA-feira à Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM). A Altri registou, no exercício de 2017, um resultado líquido de
96,1 milhões de euros, valor que compara com os 77 milhões registados em 2016,
representando um aumento de 24,8%. A empresa vai também avançar com o
pagamento de 30 cêntimos em dividendos aos seus acionistas, o que corresponde
ao valor mais elevado de sempre na história da Altri.

A Jerónimo Martins está também de regresso aos ganhos. A companhia ganha 0,87%
para 15,090 euros e está a “recuperar depois das descidas veri�cadas nas últimos
sessões”.

No setor da energia, a EDP ganha 0,48% para 2,927 euros, ainda bene�ciada pela
contratação com 17 bancos uma linha de crédito no montante de 2.240 milhões de
euros, pelo prazo de cinco anos. A nova linha de crédito surge em substituição de
uma outra de 2.000 milhões de euros, que vencia em fevereiro de 2020, e
pode ser extensível por dois anos. A EDP Renováveis soma 0,68% para 7,420 euros, a
Galp Energia avança 0,61% para 14,805 euros e a REN aprecia 0,32% para 2,502
euros.

A Pharol está também em ligeira alta, a subir 0,21% para 0,235%. Paulo Rosa diz que
a empresa surpreendeu os analistas na sessão de ontem, ao subir 11% da parte da
tarde. A justiça brasileira afastou vários acionistas com participações maioritárias
da administração da operadora de telecomunicações brasileira Oi, da qual a Pharol
é a principal acionista. Luís Palha da Silva e Pedro Morais Leitão, da Pharol, foram
uns dos administradores afastados.

Em terreno positivo está ainda a NOS (0,84%) e a Ibersol (0,44%).

A negociar em contraciclo destacam-se os CTT. A empresa perde 1,33% para 3,106
euros, pressionada pelos maus resultados de 2017 revelados na quarta-feira à
CMVM. A empresa liderada por Francisco Lacerda apresentou uma queda histórica à
CMVM esta quarta-feira, após o fecho do mercado. O lucro tombou 56,1% em termos
homólogos, para 27,3 milhões de euros, no ano passado, com um aumento ligeiro
nos rendimentos a não ser su�ciente para compensar subidas nos gastos
operacionais e na provisões. Ainda assim, os resultados foram menores do que os
analistas previam.

O BCP continua também em queda, depois do tombo na bolsa italiana em
sequência das eleições legislativas em Itália. O banco liderado por Nuno Amado
tem vindo a cair durante toda a semana e está agora a perder 0,55% para 0,290
euros.

Paulo Rosa destaca ainda a queda da Mota-Engil, que recua 0,53% para 3,780 euros.
A empresa conseguiu um contrato para construir um estádio de futebol para o
Campeonato Africano de Futebol (CAN) na Costa do Mar�m, no valor de 83 milhões
de euros. No Peru, a Mota-Engil assinou também três novos contratos para no valor
de 170 milhões de dólares (137 milhões de euros) na área de infraestruturas e do
setor mineiro. “As ações da empresa subiram em reação a este anúncio, mas estão
agora a corrigir ganhos”, explica.

No ‘vermelho’ estão a Sonae (-0,26%), a Sonae Capital (-0,11%) e a Navigator
(-0,35%).

As restantes praças europeias negoceiam mistas. O índice alemão DAX perde
0,40%, o italiano FTSE MIB recua 0,18%. Em sentido contrário, o francês CAC 40 sobe
0,14%, o britânico FTSE 100 avança ligeiramente 0,03%, o holandês AEX aprecia 1,77%
e o espanhol IBEX 35 soma 0,11%.

“O mercados estão muito centrados, à espera dos dados do emprego nos Estados
Unidos relativos a fevereiro, que vão ser conhecidos esta sexta-feira”, explica Paulo
Rosa. As previsões apontam para que a taxa de desemprego se tenha �xado nos 4%,
menos um ponto percentual do que no mês de janeiro. Paulo Rosa nota que, a
concretizarem-se as previsões, esta é “a taxa mais baixa desde dezembro de 2000”.

O número de postos de trabalho criados nos Estados Unidos, exceto trabalho
agrícola (devido à sua sazonalidade e volatibilidade), é estimado em 205 mil. O
mesmo número está previsto também para os postos de trabalho no setor privado.
“Este indicador vai ser decisivo para as medidas que a Reserva Federal norte-
americana (Fed) vai anunciar na reunião de 21 de março. A expectativa é de que a
Fed suba a taxa de juro diretora 0,25 pontos percentuais para 1,75%”, a�rma o trader
da Gobulling.

No mercado petrolífero, o Brent soma 0,39% para os 63,86 dólares por barril e o
crude WTI avança 0,25% para os 60,27 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,06% para 1,230 dólares e a libra negocia em
tendência de�nida nos 1,387 dólares. “O euro mantém-se estável, mesmo depois do
discurso de Mario Draghi”, indica Paulo Rosa. “O presidente do Banco Central
Europeu (BCE) mudou a orientação política expansionista para um mais
contracionista, o que é um sinal de que quer acabar as compras de ativos e da
política de estímulos à economia europeia (quantitative easing) e iniciar uma
subida das taxas de juro”, concretiza.
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