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Crise de energia e “chips” ameaçam rally nas ações
LEONOR MATEUS FERREIRA

ANÁLISE TRIMESTRAL

O “outlook” para as ações europeias, nos últimos meses do ano, é positivo, com a vacinação a impulsionar as economias da Zona Euro e os

estímulos sem darem ainda sinais de recuarem. Mas persistem riscos, com a inflação a ficar sob o olhar atento dos investidores. Em Lisboa, os

CTT e o BCP poderão beneficiar de subidas nas “yields” das dívidas, enquanto o apetite por energia não deverá abrandar.

Abolsa de Lisboa entra no último trimestre do ano com saldo positivo e entre os melhores desempenhos na Europa. A energia acelerou nos

últimos três meses, com a estreante Greenvolt a liderar os ganhos. A perspetiva até ao final do ano é positiva, mas conservadora com a crise

energética na Europa e dos “chips” por todo o mundo a ameaçarem travar as ações europeias.

“O ‘outlook’ para as ações europeias, no quarto trimestre do ano, mantém-se otimista, com a aceleração das campanhas de vacinação a

melhorarem as perspetivas de uma reabertura significativa das economias”, diz Matthew Siddle, gestor de portefólio da Fidelity. “A Europa está

particularmente exposta à retoma da atividade económica global dado o forte setor exportador que está, por seu turno, a conduzir um bom

crescimento dos resultados empresariais.”

O Banco Central Europeu (BCE) antecipa que o PIB da Zona Euro acelere mais de 5% este ano, impulsionado pelo consumo privado e pela

procura global, mas também pelo facto de (ao contrário dos EUA, por exemplo) a região manter um nível elevado de estímulos monetários e

orçamentais. Desde março do ano passado que um dos principais fatores a impulsionar o mercado tem sido a farta liquidez com governos e

bancos centrais a adotarem medidas sem precedentes.

Estes estímulos começam a desacelerar nalgumas geografias (como os EUA), o que está a obrigar os investidores a reajustarem expectativas e

a tentarem perceber se o risco do galopar da inflação se vai consubstanciar ou se será passageiro.

Além da massa monetária, os preços estão a ser pressionados por duas importantes crises. “A reabertura das principais economias e a

recuperação rápida do consumo pressionaram as cadeias de fornecimento, que se encontravam desorganizadas devido aos avanços e recuos

das restrições durante 2020”, aponta o BIG – Banco de Investimento Global. A crise de semicondutores está a influenciar uma série de setores,

com a tecnologia e os automóveis no topo da lista.

Em simultâneo, os preços do gás natural triplicaram este ano devido à queda das importações da China conjugada com menores exportações

da Rússia. O agravamento levou a eletricidade ao preço mais caro de sempre, numa altura em que também a geração de energia eólica é

menor e o recurso a carvão está a ser igualmente reduzido.

“A crise energética, a escassez de semicondutores e outros estrangulamentos, os crescentes receios de uma estagflação, as dificuldades da

promotora imobiliá

ria chinesa Evergrande, a redução dos estímulos monetários mais cedo do que o esperado, o desacordo entre republicanos e democratas sobre

a alteração do tecto da dívida norte-americana são dificuldades crescentes que os mercados enfrentam e que poderão limitar o forte

desempenho dos últimos trimestres que têm beneficiado das baixas taxas de juro e dos bons resultados das empresas”, avisa Paulo Rosa,

economista e senior trader do Banco Carregosa.

Desde o início do ano, o índice Stoxx 600 subiu 14% ainda que, considerando apenas o trimestre, o ganho se limite a 0,44%. Lisboa sobe 11%

no ano e 8% no trimestre. A estrela são os CTT que quase duplicaram de valor em 2021, numa recuperação significativa face às quebras

ditadas no ano passado pela pandemia. Já a EDP e a EDP Renováveis têm o desempenho contrário: após o disparo das ações cíclicas ao longo

do ano passado, houve um movimento de correção que poderá estar relacionado com a realização de lucro pelos investidores. As duas cotadas

que são as mais valiosas do PSI-20 estão negativas no ano, mas em recuperação graças ao investimento no setor.

Aliás, é pela mesma razão que a vencedora do trimestre (com uma subida de quase 40%) vem da energia. “A Greenvolt está inserida num dos

setores que são uma aposta dos governos mundiais – a descarbonização do planeta nos próximos anos – recorrendo às energias renováveis.

Beneficia de múltiplos elevados que poderão ir justificando a sua cotação”, diz Paulo Rosa.

A Nos (que ganha 17,6%) e o BCP (com mais 16%) fecham o pódio. O banco tem vivido um momento de fortes valorizações graças a

researches e notícias vindas da Polónia, podendo o ímpeto perdurar. “A subida das taxas de juro de longo prazo, nomeadamente dos

rendimentos da dívida pública, impulsionam as margens dos bancos e poderão suportar os ganhos dos últimos tempos”, aponta o trader do

Carregosa.

Olhando para a petrolífera Galp Energia, que ganha 12% no ano e 7% no trimestre, será essencialmente o rally do preço do petróleo (atualmente

em máximos de 2018) a determinar o desempenho das ações. Em todo o caso, os analistas lembram que a pandemia ainda não está totalmente

resolvida pelo que esse será sempre um fator-chave.

“A época de apresentação de resultados, como habitualmente, será um momento importante para validar as perspetivas das empresas e avaliar

o sentimento dos investidores”, aponta Carlos Almeida, diretor de investimento do Best . Sublinha que a evolução das taxas de juro nos EUA e a
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Zona Euro será um “elemento crucial” para acompanhar ao longo dos próximos meses, em que serão refletidas as perspetivas de evolução da

inflação e do crescimento económico. “Mais do que o sentido de evolução (subida ou descidas), os movimentos bruscos poderão gerar períodos

de maior volatilidade”, refere.
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