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Porque têm as bolsas tanto medo da
inflação?
O aumento maior do que previsto dos preços nos
EUA e na China está a penalizar os mercados
internacionais, que vivem a sua pior semana desde o
início do ano. Saiba aqui porque é que um eventual
aumento da inflação está a afligir os investidores.

simon dawson

O espectro de um regresso da inflação interrompeu o ciclo de alta dos
mercados internacionais esta semana. Wall Street parece encaminhar-se
para a quarta sessão consecutiva em baixa depois desta quarta-feira ter
sido divulgado um salto da inflação maior do que o esperado, o que já
tinha sido revelado pela China logo no início da semana.
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A aversão ao risco devido ao aumento de preços manteve-se esta quinta-
feira, na esteira do encerramento em baixa do mercado nova-iorquino.
Pela terceira vez esta semana, Tóquio encerrou em baixa (2,49%) esta
quinta-feira, perdendo 7% no acumulado. Em Hong-Kong, o panorama
não foi diferente. Na Europa, os principais mercados abriram também em
baixa, tendo, no entanto, reduzido as perdas a meio da sessão.

Saiba aqui porque é que os receios da inflação estão a levar os mercados
à sua pior semana desde o início do ano.

Porque é que os investidores receiam um
regresso da inflação?

Se a inflação subir a partir de um determinado patamar considerado
indesejável para a economia, os bancos centrais ver-se-ão obrigados a
subir as taxas de juro para evitar uma escalada dos preços dos bens e
serviços, invertendo a atual política expansionista para combater a
pandemia. Uma hipótese que condiciona as perspetivas dos investidores
pois taxas de juro mais elevadas penalizam os lucros futuros das
empresas quando atualizados para o presente. “Imaginemos uma
empresa com lucros de 1000 euros para o ano, a uma taxa de juro de 1%
esse valor vale hoje 990 euros, mas com uma taxa de juro de 2% vale
ainda menos, cerca de 980 euros”, explica Paulo Rosa, economista sénior
do Banco Carregosa.

Por outro lado, numa situação de aumento de preços seja de matérias-
primas, commodities, em suma de tudo que é necessário para as
empresas funcionarem, os investidores temem que esses custos sejam
repercutidos no consumidor final, aumentando os preços dos seus bens e
serviços, alimentando também os números da inflação.

Advinha-se também uma pressão inflacionista nos preços no mercado de
trabalho. Apesar da criação de emprego nos EUA ter ficado abaixo do
esperado em abril, as exigências de contratação das empresas estão em
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máximos. Em março, as vagas de emprego por preencher, divulgadas esta
terça-feira, estavam acima dos 8 milhões, o que poderá obrigar as
empresas a ter que subir salários para cativar colaboradores.

O que se passa em matéria de subida de preços?

Face à retoma da atividade económica a nível mundial, graças à vacinação
e ao controlo da pandemia e aos bons resultados das empresas no
primeiro trimestre, assiste-se a um regressar da procura que, muitas
vezes, não é ainda totalmente satisfeita por uma oferta ainda entorpecida
devido aos efeitos da crise sanitária. “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 Paulo Rosa.

O atual contexto é marcado por uma grande subida dos preços das
matérias-primas industriais e das commodities agrícolas para máximos
históricos. Como exemplos surgem o cobre, um dos principais metais
industriais, que atualmente é transacionado a cerca de 10750
dólares/tonelada, mais do dobro do que custava em março de 2020
(4600 dólares); ou o milho, que nas últimas cinco semanas aumentou
cerca de 35%. Neste momento, as quatro forças que influenciam a
evolução dos preços estão todas alinhadas no sentido inflacionista. “Há
mais oferta de moeda, menos procura de moeda, mais procura de bens e
serviços e menos oferta de bens e serviços”, sintetiza.

Qual a atitude expectável dos bancos centrais?

Para já, os analistas não anteveem qualquer alteração da política
monetária do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal dos
Estados Unidos (Fed) devido à subida de preços maior do que a prevista.
Quer a presidente do BCE, Christine Lagarde, quer o presidente da Fed,
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Jerome Powell, têm reafirmado que a política de estímulo à economia com
base na compra de ativos e baixas taxas de juro é para manter até ao final
do ano. O presidente da Fed tem vindo a afirmar que haverá subidas de
preços, mas que terão um caráter “transitório”. O salto de 2,6% para 4,2%
da inflação nos EUA registado entre março e abril tem por base o mesmo
período do ano anterior, altura em que a economia estava parada e as
medidas de confinamento decretaram o fecho das empresas não
essenciais. A incógnita é agora saber como é que o Índice de Preços no
Consumidor, o principal indicador para a inflação, se vai comportar nos
próximos meses em termos homólogos confirmando ou não uma
escalada de subida de preços de cariz estrutural.

Porque é que ações cíclicas são mais
beneficiadas do que as tecnológicas?

As perspetivas de reabertura da economia e o nível de poupanças dos
agentes económicos realizado durante a pandemia levam os investidores
a voltar-se para os títulos das empresas que mais podem ganhar com o
atual ciclo económico. Em sentido contrário, as grandes valorizações
atingidas pelas tecnológicas, muito beneficiadas pela pandemia, suscita
temores de que se esteja a chegar a um ponto de correção do mercado. O
que, segundo muitos analistas, leva a operações de venda massivas deste
tipo de títulos.

“Neste momento, espera-se uma inflação temporária, que poderá
penalizar mais os retornos das ações de crescimento do que os das ações
de valor e cíclicas. Estas, conseguem, por vezes, repercutir nos clientes o
aumento da inflação, têm rentabilidades de dividendos altas, e foram
significativamente penalizadas nos últimos 12 meses pelo confinamento
ditado pela pandemia”, acrescenta Paulo Rosa.


