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(O 'Chart of the Week' desta semana é da autoria de Paulo Rosa, economista e senior
trader do Banco Carregosa)

Fonte: Bloomberg

Esta semana voltei a olhar para o índice do “Smart Money”, ou dinheiro inteligente. É um
indicador usado pela análise técnica que, à semelhança de outros, tenta captar o
sentimento dos investidores. Foi criado por um gestor financeiro, Don Hays, e o seu cálculo
diário está disponível na agência Blomberg.

O índice tenta descobrir o que fazem os investidores inteligentes
(smart money) que não reagem emocionalmente às notícias sobre
o mercado e tomam decisões de investimento com maior
ponderação do que os menos inteligentes (dumb money) que
reagem a quente logo na abertura da sessão. O índice é calculado
comparando os preços da primeira meia hora da sessão (dumb
money) e os preços da última hora da sessão (smart money).

No passado, as quedas neste índice anteciparam quedas nas cotações das ações, como
aconteceu em 2002 e 2008. Atualmente o índice está em valores mínimos dos últimos 20
anos, mas a queda é muito mais vertiginosa.
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