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Espectro da inflação penaliza bolsas
mundiais
As principais bolsas mundiais mergulham esta
terça-feira na esteira de Wall Street, receosas com
um aumento da inflação depois da China publicar
uma subida de preços na produção maior do que o
esperado.

A Bolsa de Nova Iorque segue em baixa com as ações tecnológicas a serem penalizadas.

brendan mcdermid

Primeiro, foi a publicação de uma subida de preços na China maior do que
a esperada em abril devido ao aumento da procura interna. A ainda
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segunda maior economia mundial anunciou esta terça-feira um aumento
de 0,9% do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em abril em termos
homólogos. Já a subida do Índice de Preços ao Produtor foi de 6,8%. Os
dados seguem-se a 0,4% em março, mês que reverteu a tendência de
quebra da inflação registada nos dois primeiros meses do ano.

Depois, segue-se a expectativa com os dados da inflação dos Estados
Unidos, que deverão ser divulgados esta quarta-feira pelo Departamento
do Trabalho. A expectativa de pressões inflacionistas foi um dos principais
factores que penalizou as bolsas asiáticas, com Tóquio a ceder 3,08% e
Hong Kong a perder 3,4%, a maior quebra das últimas sete semanas. Esta
manhã, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,93%, 1,80% e
1,70%, bem como as de Madrid e Milão que se desvalorizavam 1,37% e
1,40%, respetivamente.

Tendência que também foi sentida em Lisboa (-1,1%). Em Nova Iorque, as
ações voltaram a perder terreno na abertura desta terça-feira, com as
tecnológicas a serem mais atingidas devido às grandes operações de
venda ("Sell-off") iniciadas na sessão anterior.

Entre a retoma e o aperto da política monetária

Para os analistas, os investidores estão condicionados pela hipótese de
um arranque de retoma da atividade conjugada com um repensar de uma
eventual alteração da política monetária para breve.

Os preços das matérias-primas industriais e das commodities agrícolas
seguem em máximos, impulsionados pela crescente melhoria dos
indicadores macroeconómicos, pelo otimismo quanto a uma rápida
retoma da economia perante os bons resultados empresariais no primeiro
trimestre, e a melhoria das perspectivas diante da reabertura e gradual
vacinação da população.

“Um dos principais metais industriais, o cobre, segue em máximos
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históricos e transaciona-se perto dos 11750 dólares/tonelada, uma
valorização de mais de 100% depois dos mínimos verificados em março
do ano passado nos 4600 dólares”, nota Paulo Rosa. O economista sénior
do Banco Carregosa lembra ainda que uma das principais 'commodities'
agrícolas, o milho, valorizou cerca de 35% nas últimas cinco semanas.

“A robusta aceleração económica a nível global aumenta gradualmente a
procura de matérias-primas, cuja oferta não consegue, atualmente,
acompanhar devido aos habituais “gargalos” e desfasamentos que
surgem no início de um novo ciclo económico”, afirma.

Os investidores temem que as empresas tenham que repercutir os seus
custos no consumidor final, aumentando os preços dos seus bens e
serviços, alimentando os números da inflação. O que, por consequência,
poderá levar os bancos centrais a reduzir os estímulos monetários mais
cedo do que o previsto, nomeadamente no que respeita o programa de
compras de ativos pela Reserva Federal dos EUA, com a consequente
subida das taxas de juro.

E taxas de juro mais elevadas penalizam os lucros futuros das empresas
quando atualizados para o presente. “Imaginemos uma empresa com
lucros de 1000 unidades monetárias para o ano, a uma taxa de juro de 1%
esse valor vale hoje 990, mas com uma taxa de juro de 2% vale menos,
cerca de 980 u.m. Além disso, a subida das taxas de juro das obrigações
do tesouro são uma alternativa de investimento plausível para as ações e
dividend yield (rendimento dos dividendos)”, explica o economista sénior
do Banco Carregosa.

Deste modo, as ações do setor tecnológico acabam por ser das mais
penalizadas porque têm avaliações durante um período mais longo de
anos a taxas de juro bastante baixas, mas se os juros aumentarem
significativamente as avaliações tendem a desvalorizar
consideravelmente. Já as empresas mais dependentes do ciclo
económico serão as mais beneficiadas com a reabertura das economias.
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Inflação "temporária", mas há pressões
adicionais

“Neste momento, espera-se uma inflação temporária, que poderá
restringir assim os retornos das ações de crescimento e aumentar os
retornos das ações de valor e cíclicas, que conseguem repercutir nos
clientes o aumento da inflação, que têm rentabilidades de dividendos
altas e que foram significativamente penalizadas nos últimos 12 meses
pela confinamento ditado pela pandemia”, acrescenta.

Paulo Rosa lembra as expectativas de inflação, medidas pelos pontos de
equilíbrio dos Títulos do Tesouro Protegidos pela Inflação (TIPS - Treasury
Inflation Protected Securities) nos próximos cinco anos, aumentaram para
2,73%, o valor mais elevado dos últimos 10 anos.

Já a nível do mercado trabalho norte-americano em abril, os dados
revelados sexta-feira dão conta de um fraco desempenho, com a criação
de um quarto dos empregos esperados e a primeira subida do
desemprego em 11 meses, altura do fecho das actividades não essenciais
nos EUA.

Porém, nota Paulo Rosa, os indicadores divulgados pelo Departamento de
Trabalho mostram que as empresas têm vagas, procuram intensamente
trabalhadores, mas ainda há muitos americanos que preferem os
subsídios de desemprego criados pelos vários programas de apoio à crise
pandémica. O que poderá levar as empresas a ter que subir salários para
recrutar, o que se poderá traduzir numa pressão inflacionista adicional e
impulsionar por esta via também os juros e, consequentemente, penalizar
o mercado acionista, conclui o economista sénior do Banco Carregosa.


