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“O PSI 20 está a refletir o fecho em alta de Wall Street e das 
recuperações na Europa, depois de várias sessões de quedas”, 
afirmam Gualter Pacheco, trader da Gobulling – Banco 
Carregosa. “Neste momento todas as cotadas negoceiam no 
‘verde'”, nota. 
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A bolsa nacional negoceia esta sexta-feira, 16 de fevereiro, em alta, 
acompanhando os ganhos das congéneres europeias. A meio da 
manhã, o principal índice português, PSI 20, soma 1,27%, para 
5.533,22 pontos, impulsionado pelos ganhos da Galp Energia e da 
Mota-Engil. 

“O PSI 20 está a refletir o fecho em alta de Wall Street e das 
recuperações na Europa, depois de várias sessões de quedas”, afirma 
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Gualter Pacheco, trader da Gobulling – Banco Carregosa. “Neste 
momento todas as cotadas negoceiam no ‘verde'”, nota. 

A destacar-se no índice nacional está a Mota-Engil, que lidera os 
ganhos. A cotada sobe 2,55% para 3,620 euros. Paulo Rosa, também 
ele trader da Gobulling, explica que a cotada está a ser beneficiada 
pela participação qualificada, de mais de 2%, do Banco Central da 
Noruega (Norges Bank) na Mota-Engil. 

Além disso, Paulo Rosa explica que a cotada tem vindo a beneficiar 
do bom momento das praças europeias e da subida do preço do 
petróleo. “A Mota-Engil é uma empresa com atividades em vários 
países exportadores de petróleo, como a América Latina (sobretudo 
no México). Tendo em conta que o setor petrolífero tem um grande 
impacto na economia destes países, as operações da Mota-Engil são 
também influenciadas pelas variações do petróleo no mercado”, 
indica. 

O mesmo acontece com a Galp Energia, que tem vindo a beneficiar 
com a subida do petróleo e está a acompanhar de perto os ganhos da 
Mota-Engil. “Em vésperas de apresentação de resultados, que serão 
conhecidos no próximo dia 20, a Galp Energia está a acompanhar os 
ganhos, impulsionada também pela subida do preço do petróleo”, nota 
Gualter Pacheco. 

No mercado petrolífero, o brent soma 0,87%, para 64,89 dólares por 
barril, e o crude WTI aprecia 0,77%, para 61,81 dólares. 

Também no setor da energia, a EDP soma 2,18% para 2,816 euros, a 
EDP Renováveis avança 0,63% para 7,185 euros e a REN valoriza 
1,21% para 2,514 euros. No setor do retalho, a Sonae aprecia 1,40% 
para 1,232 euros e a Jerónimo Martins valoriza 0,86% para 
17,660  euros. 

Em terreno positivo, está também o BCP, que soma 1,55% para 0,314 
euros e a Pharol, que ganha 1,72% para 0,236 euros. A somar estão 
ainda a Corticeira Amorim (0,20%), os CTT (0,90%), a Ibersol (0,43%), 
a NOS (0,94%), a Novabase (0,33%), a Semapa (0,67%), a Navigator 
(0,52%) e a Altri (0,67%). 

As restantes praças europeias estão também em alta. O índice 
alemão DAX soma 0,97%, o francês CAC 40 sobe 0,98%, o espanhol 
IBEX 35 valoriza 1,14%, o holandês AEX aprecia 0,93%, o italiano 
FTSE MIB ganha 1,20% e o britânico FTSE 100 avança 0,85%. 



“Os ganhos são transversais nas bolsas europeias. Wall Street e as 
bolsas nacionais voltaram aos ganhos após o susto do início de 
fevereiro e do sell-off de dia 5″, explica Paulo Rosa. Gualter Pacheco 
acrescenta que era esperado com a subida da taxa de inflação, que as 
bolsas caíssem mais, mas o mercado mostra que está a ganhar 
força e está a recuperar”. 

Com a subida da inflação era esperado que “as taxas de juro 
subissem mais depressa, mas o mercado está a focar-se nos bons 
resultados macroeconómicos”. “Por enquanto, a subida da inflação 
passa incólume, mas terá efeito mais para a frente”, sublinha. 

No mercado cambial, o euro sobe 0,22%, para 1,253 euros, e a libra 
valoriza ligeiramente 0,04%, para 1,410 euros. “O euro registou novos 
máximos esta manhã face ao dólar. A moeda atingiu os 0,2555 euros, 
renovando máximos de dezembro de 2014”, afirma Paulo Rosa. 

 


	Galp Energia e Mota-Engil lideram ganhos na bolsa nacional
	“O PSI 20 está a refletir o fecho em alta de Wall Street e das recuperações na Europa, depois de várias sessões de quedas”, afirmam Gualter Pacheco, trader da Gobulling – Banco Carregosa. “Neste momento todas as cotadas negoceiam no ‘verde'”, nota.


