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DÍVIDA

Os indícios de nova 'bolha' 
financeira multiplicam-se  

no ano em que a grande  
crise comemora 10 anos  
FOTO ANDREW KELLY /REUTERS

O sobre-endividamento mundial repre-
senta um risco financeiro global, avisa 
o Institute of International Finance 
(IIF) no seu relatório anual sobre a 
dívida. Esse risco vai tornar-se cada vez 
mais claro à medida que a política dos 
principais bancos centrais se apertar e 
voltar a taxas de juro ‘normais’, acima 
dos mínimos históricos em que estive-
ram nos últimos dez anos. 

Essa normalização monetária, já em 
curso nos Estados Unidos pela mão 
da Reserva Federal, e a que se pode-
rá juntar o Banco Central Europeu 
(BCE) no final deste ano, vai contagiar 
o mercado da dívida e abrir a porta 
a uma subida dos custos de financia-
mento para governos, particulares e 
empresas, alerta a associação mundial 
da finança privada que reúne centenas 
de entidades do sector financeiro em 
todo o mundo.  

“Apesar de uma redução modesta 
no final de 2017 do peso da dívida no 
produto interno bruto (PIB) mundial 
em três pontos percentuais em relação 
ao final de 2016, o nível absoluto da 
dívida está hoje num nível recorde, e 
continua a representar um risco para 
a estabilidade financeira, sobretudo à 
medida que as taxas de juro aumentem 
e na medida em que o aperto da política 
monetária for sincronizado”, refere ao 
Expresso Hung Tran, diretor-executivo 

do IIF e responsável pelo Global Debt 
Monitor (GDM), o relatório anual ago-
ra publicado.

Os periféricos da zona euro terão 
de estar atentos à normalização da 
política do BCE, sobretudo a partir do 
último trimestre de 2018, mas Tran 
considera que “o progresso de Portu-
gal na consolidação orçamental, ao 
descer o défice orçamental para 1,2% 
em 2017, o ajudará a lidar com o risco 
mencionado”.

Bélgica e França vulneráveis

A dívida mundial atingiu um máxi-
mo histórico de 233 biliões de dólares 
(€195 biliões) em final de setembro de 

2017 e disparou 38 pontos percentuais 
do PIB nos últimos dez anos, subindo 
para 318% (ver gráfico). O IIF inclui 
no montante de dívida todas as com-
ponentes — governos (dívida pública), 
particulares, empresas e banca. 

O relatório destaca 10 economias 
mais vulneráveis, incluindo duas da 
zona euro, Bélgica e França. “Há paí-
ses mais vulneráveis que aumentaram 
o peso da dívida muito rapidamente 
na última década. Destacaria Bélgica, 
Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, 
França, Noruega, Polónia, Turquia e 
Singapura”, refere Tran. 

O IIF avisa que as economias mais 
endividadas, e sobretudo em moeda 
que não seja própria (como o dólar 

norte-americano ou o euro), vão estar 
sujeitas a um risco mais elevado nos 
próximos três anos, tanto mais que, 
muitas delas, vão ter picos de amorti-
zação de dívida que tem de ser finan-
ciada.  

China sob controlo

O pico de amortizações vai tocar so-
bretudo as economias emergentes, 
que terão de amortizar quase 5 biliões 
de dólares (cerca de €4,2 biliões) en-
tre 2018 e 2020, sobretudo em divisa 
norte-americana. “Esse problema é 
mais agudo na China (235 mil milhões 
de dólares — €197 mil milhões), no 
Brasil (63 mil milhões de dólares — 
€53 mil milhões), na Coreia do Sul 
(62 mil milhões de dólares — €52 mil 
milhões) e na Rússia (46 mil milhões 
de dólares — €39 mil milhões)”, adi-
anta o diretor do IIF. 

No entanto, sublinha que o Cana-
dá e a China têm realizado “esforços 
para abrandar o crescimento da dívi-
da e manter a situação sob controlo”. 
Tran destaca, em particular, o esforço 
político de Pequim: “À medida que 
a liderança chinesa coloca ênfase na 
redução da dívida crescente, especial-
mente por parte do sector empresarial 
não-financeiro, o risco de desestabi-
lização financeira está a ser gerido”. 

‘Exuberância’ em Wall Street 
está em máximos de 17 anos. 
Lisboa entre as seis bolsas  
com maiores subidas desde  
o início do ano na Europa

Bolsas 
vivem 
euforia

As comemorações de máximos his-
tóricos sucessivos nos três principais 
índices das duas bolsas de Nova Iorque 
são quase diárias.  Começaram no ano 
passado e estendem-se no início do 
novo ano. Um dos casos mais extraor-
dinário é o S&P 500, “um índice que 
está numa série inédita de 14 meses de 
ganhos mensais consecutivos e nunca 
houve um ano civil em que o índice se 
tivesse valorizado em todos os meses 
como aconteceu em 2017”, refere Fi-
lipe Garcia, presidente da consultora 
Informação de Mercados Financeiros.

Tanta euforia em Wall Street fez 
disparar o sistema mais mediático de 
alerta de ‘bolha’ financeira, o múlti-
plo criado pelo Nobel da Economia 
Robert Shiller, que está em máximos 
de 17 anos em Nova Iorque. Conhecido 
pela sigla inglesa CAPE (Cyclically Ad-
justed Price-Earnings), representa o 
rácio entre o nível do índice S&P 500 
e a média dos ganhos obtidos pelas 
cotadas nos últimos dez anos. 

Atualizado no início de cada mês 
por Shiller, o múltiplo subiu em ja-
neiro para 33,19, um nível que é mais 
elevado do que o registado no pico da 
‘bolha’ de 1929 que levaria ao maior 
crash financeiro da história. Desde 
maio de 2001 que o CAPE não estava 
tão elevado, significando que os títulos 
valem mais de 33 vezes os seus ga-
nhos. A média histórica é de 20 desde 
os anos 60 do século passado.

Morgan Stanley avisa

Este ambiente, que começa a dar si-
nais de exuberância, mereceu, tam-
bém, esta semana um aviso da Morgan 
Stanley. Numa nota aos clientes, a 
consultora sublinha que as ações estão 
a negociar “independentemente dos 
fatores macroeconómicos”, sem lhes 
dar importância, ignorando-os pura 
e simplesmente como nunca se viu 
desde 2001. “Não devemos tomar em 
conta apenas um método ou um rácio, 
mas considerando um leque alargado 
de indicadores, que têm sido histori-
camente fidedignos, o que podemos 
dizer é que as ações estão, de facto, 
caras, e que estão a entrar naquela 
fase em que a valorização fica já fora 
do que seria razoável”, sublinha por 
seu lado, Rui Bárbara, gestor de ativos 
do Banco Carregosa.

Depois de subidas de dois dígitos 
em 2017 nas valorizações das bolsas à 
escala mundial e nas principais regi-
ões, a tendência altista continua. Em 
duas semanas de negociação do novo 
ano, o índice mundial subiu 3%, com 
a Ásia-Pacífico e os mercados emer-
gentes a destacarem-se. Um grupo 
de 17 bolsas está a crescer acima de 
4,5% desde início do ano, lideradas 
por Carachi e Hanói. O índice PSI 20 
de Lisboa integra esse grupo, com 
uma subida acumulada de 4,5%. Na 
Europa, o índice português está em 
quarto lugar nas valorizações, com o 
grupo a ser liderado pelos principais 
índices de Moscovo e Milão, com ga-
nhos acima de 6%. Em Lisboa, des-
taca-se o BCP, com uma subida de 
11%, o título com maior peso no PSI 
20. “Também as empresas ligadas à 
conjuntura interna e ao otimismo do 
PIB português se destacam”, refere 
Rui Bárbara.

As ações nas bolsas estão 
caras e entraram numa 
fase em que as valorizações 
já estão fora do razoável, 
segundo Rui Bárbara,  
do Banco Carregosa
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Nota: Dívida abrange particulares, empresas, Governo e sector financeiro
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