
Grandes investidores
reforçam aposta nas
acções do BCP

O Norges Bank e a BlackRock aumentaram na última semana
as suas participações no BCP Juntas estas gestoras controlam
mais de 5 do capital da instituição liderada por Nuno Amado

O BCP é um dos títulos que tem
merecido a atenção de grandes in
vestidores internacionais Apenas
na última semana BlackRock e
Norges Bank reforçaram as suas
posições no banco com as gesto
ras a manifestarem se confiantes

na evolução dos títulos Amelho
ria de rating do país amaior es
tabilidadedo sector financeiro e a
recuperação da economia nacio
nal deverão continuarasuportaro
optimismo em tomo do banco

Tal como tem acontecido nos
últimosmeses o Norges Bankvol
tou a aumentar a exposição ao
BCP Ofundo soberano daNorue
gapassou adeter no dia26 de Se
tembro 2 64 docapital do BCP
uma participação que compara
com os 2 04 antes controlados
pelo fundo Já aBlackRock comu
nicou estasegunda feira àComis
são do MercadodeValoresMobi
liários CMVM que passou a de
ter napassadaquinta feira 28 de
Setembro uma participação de
2 469 no capital social do BCP

Estes reforços de investimen
to surgem depois da escalada re
gistada pelo BCP nas últimas se
manas perante asmelhores pers
pectivas paraobanco As acções da
entidade lideradaporNunoAma
do disparam mais de 14 desde a
saídadePortugal do lixo porpar
te da S P emmeados de Setem
bro Noacumuladodo ano os títu
los valorizam cerca de 33

Aconclusão do aumentode ca

pital em Fevereiro que permitiu
devolver a ajuda estatal associada
à recuperação dos resultados e à
descida da percepção de risco do
país têmdeterminadoobom com
portamento do BCP que atingiu
mínimoshistóricos este ano antes
de encetara forte recuperação dos

últimos meses Amaioria dos es

pecialistas mantém se optimista
para o sectorfinanceiro o qual de
verá continuar a beneficiar com a

descida do malparado e os custos
de financiamento mais baixos

Uma recuperação do sector ban
cário pode ser provável reflectin
do o bom momento da economia

doméstica e avalorizaçãodas obri
gações após amelhoria no rating
da S P refere João Queiroz di
rector da banca online do Banco
Carregosa

Shorts não desarmam
Apesar do aumento das parti

cipações qualificadas detidas por
fundos estrangeiros o BCP conti
nua a ser o título com amaior per
centagem de capital a descoberto
nabolsaportuguesa Quatro hed
ge funds AQRCapital Manage
ment Lansdowne Partners Mar
shall Wace e Oceanwood Capital
Management mantêm posições
curtas nobanco apostandonaque
da das acções representativas de
4 19 do capital

BCP DISPARA
33 EM 2017
Evolução em euros

0 BCP é um dos títulos que mais
sobe na bolsa de Lisboa em 2017
Desde o início do ano o banco dis
para cerca de 33 animado pelas
melhores perspectivas para o sec
tor e pela descida do prémio de ris
co do país E as expectativas man
têm se animadoras para o banco li
derado por Nuno Amado
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