
Bolsa comgás para
prolongarmaior ciclo
de ganhos desde 1998
0 PSI 20 completou o quinto trimestre de ganhos suportado pelo maior optimismo
em torno dos activos nacionais E os analistas acreditam que a praça lisboeta tem
potencial para prolongar os ganhos O foco está agora nos resultados e na Fitch

AbolsadeLisboa completou oquinto trimestre con

secutivo de ga
nhos algo que já

não acontecia desde 1998 Um

comportamento que reflecte o
maior optimismo emtomo das ac
ções nacionais E segundoos espe
cialistas o ciclo de ganhos tem mar

gempara se prolongar
O índice PSI 20 valorizou

4 98 no terceirotrimestre do ano
elevandoparaperto de 16 a subi
daacumulada em 2017Abolsa lis
boeta mantém assim o bom de
sempenho registado ao longodoúl
timo ano suportada pela descida
dapercepção de risco do país pelo
bommomento económico e pela
melhoria de avaliaçãopor parte das
agências de rating Apoucos dias
de arrancar a época de divulgação
de resultados trimestrais em Lis
boa os analistas continuam opti
mistaspara a bolsa lisboeta

Se as estimativas de resultados

evendas reportadasno terceirotri
mestre na eamings season que co
meça neste mês de Outubro sur
preender pela positiva e os investi
dores continuarem a demonstrar
umgrau elevado decomplacência
a bolsa nacional temmargempara
prolongar os ganhos argumenta
João Queiroz director da banca
onlinedoBancoCarregosa

Já Pedro Lino refere que o
PSI 20 tempotencial paramanter
e incrementaros ganhos caso se ve
rifiquem algumas condições
como o aumento dos lucros no ter
ceiro trimestre a aprovação do or
çamento com foco na estabilidade
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dadívidapública e controlo dodé

fice orçamental subidado ratingdaRepúblicaPortuguesa aumen
to do investimento e navertente
externa diminuição da instabili
dade geopolítica Depois de a
S P ter retirado Portugal de um
grau considerado especulativo as
atenções estão agora voltadas
para a análise da Fitch agendada
emDezembro

A subida do rating e o facto
de a divida portuguesajá ser con
siderada como grau de investi
mento trouxe mais investimento

e visibilidade para abolsa nacio
nal peloque se outras agências de

rating confirmarem este movi
mento então o PSI 20 poderá
prosseguir os ganhos remata o
administrador da Dif Broker

Apesar do ciclo de subida de ta
xas nos EUA e da redução no
montante mensal de compras ao
abrigo do programa de estímulos
do BancoCentral Europeu apo
lítica monetária por parte dos
principaisbancos centrais perma
neceexpansionista continuando
a suportar o ciclo económico eos
activos de risco acrescentaAlbi
noOliveira daFincor

José Lagarto head of re
search daOrey iTrade acrescen
ta ainda que contrariamente a
outrosmercados do Sul europeu
como o espanhol e o italiano que
hámuito iniciaram recuperações
depois dacrise financeiradestaúl
tima década omercado nacional
só agora inicia amesma colocan
do as acções nacionais mais ape
tecíveis

Banca e exportadoras
são oportunidade
Em termos individuais a

Mota Engil protagonizouomaior
avanço no trimestre ao subir
30 5 seguidapelaPharol epela
Ibersol 22 6 e 14 8 Para Pe
dro Lino as empresas que mais
se podem destacar são as do sec
tor de construção e banca As
áreas mais cíclicas do mercado
assim como a área financeira
têmbeneficiadodocontexto eco
nómico favorável e de um euro
mais fraco prevêAlbino Olivei
ra Para o analista da Patris com
aeconomiaportuguesa a apresen
taruma evolução favorável é pro
vável que estes sectores mais de
pendentes do ciclo económico
possammanter se suportados
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