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bolsa

Afinal o que é que
o papel tem
As papeleiras têm sido as estrelas da bolsa nas últimas semanas A Altri já atingiu
máximos históricos e a Navigator está em máximos de 2015 Os analistas acreditam que
a subida dos preços justifica estes desempenhos Mas há margem para mais

5205milhõesde euros Este foi o valor de mercado

conquistado pelas
empresas de pasta

e papel nas últimas duas semanas
Altri NavigatoreSemapatêmes
tadoemdestaquepelapositiva Su
biram até 26 num período em

que abolsa apreciou 2 3 Os ana
listas acreditam que a subida dos
preços explica os movimentos
mas alertam para os riscos

AAltri desceu estaquarta fei
ra pondo termo a um ciclo de 10
sessões consecutivas em terreno

positivo Em duas semanas a em
presa co liderada por Paulo Fer
nandes somou 26 13 e chegou a
negociar no valormais elevado de
sempre nos 5 395 euros Nomes
mo período a Navigatorvalorizou
6 2 e está a negociar emmáxi
mosdeMaio de 2015 JáaSemapa
avançou 9 3

Este desempenho deve se à
subida do preço da pasta de papel
cujo preçogalopouextraordinaria
mente Desde Março o preço da
pasta que é ditado pelos grandes
produtores daAmérica do Sul su
biu 40 explica Rui Bárbara E
frisa o gestor de activos do Banco
Carregosa a subida de preço pode
ser explicada pela maior procura
da China mas também pelo adia
mento da construção de novas fá
bricas de produção de pasta

TambémAlbinoOliveira ana
listada Patris consideraque a evo
lução destes títulos reflecte o re

gresso do ambiente favorável à
área cíclica domercado de acções
em que se incluem estas empresas
a continuação de um enquadra
mento favorável para o sectorda
pasta em termos deprocura ofer
ta permitindo às empresas do sec
tor avançarcom subidasdepreços
e a estabilização da cotação do
euro dólar os preços dapasta são
em dólares após a forte subida re
gistada desde o início do ano

Alémdisso estas empresas têm
sido alvodenotasde investimento

positivas Esta semana a Semapa
passou a fazer parte das balas de
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prata doHaitong pois está a tran
saccionar com um elevado des
conto face à soma dovalordos ac

tivos sobretudo depois daForteva
lorização das acções da Naviga
tor na qual é a maior accionista
Além disso a actividade no sec
tor do cimento emPortugal está a
melhorar refere o banco

Já no final de Setembro a JB
Capital Markets iniciou a cober
tura das três empresas sendo a
Altri a única a obter recomenda
ção de comprar A tendência
positivadospreçosdapastadepa
pel BHKP deve continuar ha
vendo agora maiores riscos de
umapressão ascendente sobre os
preços em 2019 e 2020 adian
tou O banco frisou ainda que a
Navigator é o líder europeudopa
pel finoUWF com 1 6milhões de

toneladas decapacidade integra
da mas tambémpossui um negó
cio depasta uma área emergente
de tissue activos florestais signi
ficativos e uma unidade de ener
gia de biomassa

Mas Pedro Rodrigues tra
der da Caixa EconómicaMon

tepioGeral alerta que tendo em
conta as subidas pronunciadas
das cotações das empresas depas
ta epapel embolsa no últimomês
espera se uma fase de consol ida
ção no curto prazo O preço da
pasta é muito volátil e é frequen
te vermos subidas vertiginosas e
quedas muito abruptas alerta
Rui Bárbara Para o gestor este
sector é altamente cíclico Se os

preços aumentam aumenta se a
capacidadede produção e ospre
ços descem logo a seguir

TOME NOTA

Altri e Navigator em máximos
Semapa tem potencial de subida

As três empresas da pasta e papel têm sido as estrelas da bolsa de Lisboa A Altri está nos valores mais elevados de sem
pre enquanto a Navigator tocou em máximos de mais de dois anos Já a Semapa ainda tem margem para valorizar

Altri voa para valores
nunca atingidos

2017 já estava a ser um ano positivo para as acções da Altri
mas nas últimas semanas a empresa co liderada por Pau
lo Fernandes acelerou os ganhos Esta quarta feira as ac
ções até desvalorizaram mas interromperam um ciclo de
10 dias de ganhos o melhor desde 2013 Com estas subidas
a empresa tocou nos 5 395 euros o valor mais elevado de

sempre e passou a acumular uma valorização de 36 3 des
de o início do ano E além disso esgotou a margem de va
lorização face às avaliações dos analistas O preço alvo mé
dio da Altri é de 4 76 euros 9 6 abaixo da cotação actual
5 266 euros Dos seis analistas que acompanham a empre
sa dois recomendam comprar e nenhum vender

Navigator regressa
a níveis de 2015

A Navigator apreciou 6 2 nas últimas duas sema

nas elevando para 31 76 a valorização acumulada
desde o início do ano Já esta semana a cotada che
gou a negociar nos 4 379 euros o que representa o
valor mais elevado desde Maio de 2015 Com os ga
nhos recentes acumulados a empresa liderada por
Diogo da Silveira situa se nos 4 302 euros ligeiramen
te acima do preço alvo médio dos analistas 4 30 eu
ros Entre os sete bancos de investimento que se
guem a companhia nenhum recomenda vender as
suas acções Seis dos especialistas aconselham com
prar e apenas um tem recomendação de manter

Semapa com margem
para subir 16

A Semapa também tem estado a valorizar nas últimas duas
semanas Este desempenho positivo recente elevou para
25 30 a valorização acumulada pela empresa desde o iní
cio do ano a menor entre as três cotadas do sector a Altri
sobe 36 28 enquanto a Navigator valoriza 31 76 Nesse
sentido a empresa liderada por Pedro Queiroz ainda tem
margem para valorizar 16 3 tendo em conta a avaliação
média dos analistas que seguem as acções 19 53 euros Dos
quatro bancos de investimento que acompanham a empre
sa dois recomendam comprar e dois aconselham man
ter Deste modo nenhum dos especialistas aconselha a
venda dos títulos
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