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a saída do lixo
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A melhoria de rating do país colocou Portugal nos holofotes mundiais
Apesar de uma escalada inicial os especialistas acreditam que ainda há
oportunidades para ganhar com a decisão da S P Saiba quais

Umasaídade lixo dopaís só
era esperadaem Dezembro
data agendada para uma
avaliação da dívida portu
guesapela Fitch Masopre
sente de Natal acabou por

chegar três meses mais cedo após
uma decisão surpreendente da
S P com a agência a saltar etapas
e a colocarPortugal numgrau de in
vestimento sem antes passar o
outlook apositivo Mas após uma
reacção inicial positiva ainda há
margem para ganhos nos activos

portugueses Os
especialistas acre
ditam que sim

No diaemque
se esperava que a
S P fosse a últi

ma das três gran
des agências aco
locar a perspecti
va para a dívida

portuguesa em positiva manten
do a avaliação num nível especula
tivo ainstituição subiu o rating de
Portugal de BB para BBB uma
classificação acima de lixo Esta
melhoria acelerou um alívio dosju
ros da República paramínimos de
Dezembro de 2015 e promoveu su
bidas expressivas emalgumas cota
das dabolsade Lisboa E os ganhos
não deverão ficar por aqui

Existem pelo menos dois mo
mentos parabeneficiar do impacto

damelhoriada classificaçãodo cré
dito de lixo para investment gra
de explica Maria Dolores Solana
Campins Para agestora do Santan
der Acções Portugal o primeiro
momento parabeneficiar com esta
melhoria de avaliação do país será
o reflexo nomenor custo de capital
para as empresas menor aversão ao
risco e factores técnicos que levam
ao regresso do investimento em ac
tivos nopaís

Já o segundo seria a mudança
no sentimento económico que leva
a um aumento no PIB e nos resul

tados das empresas que poderão
sersuperiores ao efeito descontado
nomomentoda revisãodo rating
remata Maria Dolores Solana

Campíhs Para Steven Santos ges
tor do BiG umamelhoria no ra
ting dadívidasoberanatemumim
pacto positivo na qualidade credi
tícia das empresasdessepaís redu
zindo o prémio relativo ao risco so
berano Assim é expectável que
ocorra uma melhoria na avaliação
das empresas

Cotadas domésticas com

mais potencial
As companhias mais endivida

das emais expostas à economiana
cional surgem na opiniãodos espe
cialistas entre as melhores coloca
das para continuarem a beneficiar
com as melhoresperspectivas para

o país As empresas que apresen
tammaior endividamento poderão
sair beneficiadasumavez queo ris
co diminui refere Pedro Lino ad
ministrador da DifBroker Já ages
tora do fundo de acções nacionais
elege as empresas com maior ex
posição à economia doméstica

Além dos custos de financia

mento mais baixo a generalidade
das empresas cotadas na bolsa lis
boetavai aindabeneficiar comuma

maiorvisibilidadejuntodegrandes
investidores Em geral existirão
novos investidores a olhar para o
mercado português o que deverá
reflectir se mais na distribuição
construção e sector financeiro
acrescenta Pedro Lino

Nova subida na mira

Depois da melhoria da S P o
mercado olha porém já para a
Fitch em Dezembro A agência de
rating foi aprimeira a colocar Por
tugal com outlook positivo antes
doVerão E a expectativa é que seja
agora a segunda entidade a subir o
rating dopaís paraumnível de in
vestimento o que poderá darmais
ganhos aos activos nacionais Acon
firmar se essamelhoria isso redu
ziria potencialmente aindamais os
spreads da dívida e consequente
mente melhoraria o custode capi
tal para as empresas portuguesas
conclui SolanaCampins
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CINCO FORMAS PARA GANHAR

As melhores perspectivas para o país deverão continuar a beneficiar as
empresas mais dependentes da economia doméstica a banca e as mais
endividadas Na dívida também há margem para mais ganhos

Dívida de Portugal
com potencial para
reduzir spread

Os juros da República Portuguesa
reagiram com euforia ao anúncioda
S P Em apenas cinco sessões a
taxade referência a dez anosbaixou

de 2 803 para 2 432 o valor
mais baixo desde Dezembro de

2015 com o spread a recuarpara
níveis em que não tocava desde Ja
neirode 2016 Apesardesta correc
ção os especialistas acreditam que
aindahá margempara Portugal re
duzir mais o diferencial face a ou

tros países do euro nomeadamen
te a Itália sobretudo se houveruma
segunda melhoria de rating por
parte da Fitch Os analistas do So
ciétéGénérale por exemplo ante
cipam uma convergência dosjuros
portugueses com os italianos
2 l Quemquerganhar comeste
movimento pode comprar obriga
ções ou as OTRVcotadas

Menor prémio de
risco dá potencial
à banca

Os títulos do sector financeiro sur

gem na linha da frente parabenefi
ciar com a melhor avaliação da dí
vidaportuguesaAlémdebeneficia
rem com as taxas de juro mais bai
xas e amenorpercepção de risco do
país os bancos ganham ainda com
o impactopositivo nadívida de Por
tugal detida nos balanços O BCP
detém 5 1 mil milhões de euros em
obrigações nacionais sendo que 2 8
mil milhões de euros têm uma du

ração superior a cinco anos Para
Maria Dolores Solana Campins
gestora do SantanderAcções Por
tugal no caso de haver uma nova
melhoria do rating de Portugal por
parte deoutra agência acreditamos
que ainda existe umpotencial de su
bida em alguns sectores como os
media grandes grupos industriais
papeleiras e sector financeiro

Papeleiras dão
mais papel na era
investment grade

As empresas do sector da pasta e do
papel registaram uma das reacções
mais fulgurantes à decisão da S P
para Portugal Além de beneficia
rem com custos de financiamento

mais baixos podem ainda ganhar
maior visibilidadejunto de investi
dores estrangeiros Este efeito po
sitivo de redução de juros faz se
sentir com maior incidência nas

empresas commaior nível de endividamentonomeadamente de dí
vida obrigacionista colocada no
mercado como por exemplo a Al
tri Semapa Sonae e Navigator
consideraMiguel Gomes da Silva
responsável pelo research do
Montepio Desde que foi conheci
da a decisãoda S P a 15 de Setem
bro aAltri disparaperto de9 en
quanto aNavigatorvalorizamais de
6 5

Energia à espera
de melhores
ratings

Além deganharem com as taxas de
juro mais baixas devido ao menor
prémio de risco do país as empre
sas do sectorenergético deverão ser
impulsionadas por uma potencial
melhoria de avaliação por parte da
Fitch Quer a EDP quer a RENjá
tinham um rating superior à Re
públicajunto da agência de notação
financeira pelo que a revisão da
nota do país deverá reflectir se
numaactualização das suas avalia
ções Ambas as empresas eramjá
grau de investimento mas isto vai
aliviar a pressão em torno de uma
potencial revisão em baixa do ra
ting relacionadacom adívida sobe
rana e aumenta o potencial para
melhorias de rating explicam os
analistas doBPI EDP RENeGalp
estão entre as cotadas commaior

endividamento líquido

Domésticas
ganham com
melhoria no país

As melhores perspectivas para a
economia portuguesa deverão re
flectir se positivamente nos negó
cios das empresas domésticas Se
gundoos especialistas estas empre
sas são uma aposta paragaranti rex
posição aocrescimento do PIB por
tuguês sendo que apresentam po
tencial para maiores subidas To
das as empresas que dependem da
economiaportuguesa sãobeneficia
das diz FilipeSilva director da ges
tão de activos do Banco Carregosa
Também oBPI detalhaque compa
nhias como a Sonae aNos Ibersol
ou a SonaeCapital cuja actividade
está focadaemPortugal deverão ser
impulsionadas pelo ritmo de recu
peração da economia nacional Se
gundo dados divulgados na última
sexta feira o PIB de cresceu3 no
segundo trimestre
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