
PSI 20 deverá
continuar a voar

nas asas do rating
Após um setembro positivo os analistas estimam que o índice prolongue
os ganhos no quarto trimestre Moody s e Fitch ainda podem dar um bónus

Nos voos um upgrade inesperado
sabe sempre bem Nos ratings da
dívida também com os benefícios
a fazerem se sentir em vários as

pectos da economia A subida da
notação de Portugal há duas sema
nas para grau de investimento
pela Standard Poors deu um
impulso à Bolsa de Lisboa

Estava em curso uma conver

gência da valorização do PSI 20 em
relação às congéneres e a decisão
da S P não só acelerou esse pro
cesso como fez com que o PSI 20
esteja agora a valorizar mais que
outras praças europeias explicou
o presidente e economista da IMF
Informação de Mercados Finan
ceiros Filipe Garcia

O índice lisboeta fechou esta quin
ta feira nos 5 375 61 pontos uma
valorização de 4 32 no trimestre A
subida não foi no entanto linear
Após dois primeiros meses de tre
menda apatia reduzida volatilidade e

baixa liquidez foi refrescante ver o
melhor desempenho relativo face
aos índices que representam as
maiores economias mundiais sa
lientou João Queiroz diretor da
Banca Online do Banco Carregosa
Em julho o PSI 20 registou uma

subida de 0 70 e no mês seguinte
até recuou 0 63 principalmente
devido ao aumento dos riscos geo
políticos que abalaram os mercados
globais antes de uma valorização de
4 25 até 28 de setembro O gatilho
é facilmente identificável a subida da

notação da S P para BBB explicada

principalmente pela melhoria das
previsões para o crescimento do PIB
até 2020 e pela redução do défice
Desde então o índice ganhou

3 e segundo os analistas o efeito
prolongar se á durante o quarto
trimestre Quatro dos cinco analis
tas e traders consultados pelo Jor
nal Económico estimam que o PSI
20 termine o ano nos 5 500 pon
tos ou seja com um upside de
2 3 Isso significaria uma valori
zação de 15 no conjunto do ano
face à queda de 12 de 2016
Pedro Lino presidente da DiF

Broker tem uma visão ainda mais
positiva com uma previsão de 5 800
pontos ou seja uma subida de 8
nos últimos três meses do ano e de

21 em 2017 Salientou que o de
sempenho dos pesos pesados do ín
dice de forma geral deve ser positi
vo tendo em conta a perspectiva de
subida no ultimo trimestre com des
taque para o sector financeiro e o da
energia

O outlook é positivo e depois do
upgrade da S P consideramos que
podemos registar um desempenho
melhor que os restantes índices eu
ropeus até ao final do ano referiu a
equipa de research do BiG Banco de
Investimento Global

As pares da S P poderão dar ainda
mais ímpeto à bolsa A Fitch que su
biu o outlook de Portugal em julho
para positivo vai divulgar um novo
relatório em dezembro enquanto a
Moodys já sinalizou que poderá an
tecipar uma revisão mesmo não
tendo mais avaliações agendadas
para este ano

Para o último trimestre o fator
mais decisivo na atração de novos in
vestidores estrangeiros será uma al
teração de rating extraordinária pela
Moodys ou Fitch colocando Portu
gal no patamar de investment grade
por duas das três grandes agências de
rating explicou Miguel Gomes da
Silva head of Treasury and Trading
do Montepio
O gestor explicou que as empre

sas mais endividadas vão beneficiar

com a descida dos juros da dívida
assim como a banca O BCP verá os

ativos de divida pública valorizados
na sequência da melhoria do rating
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da República que provocou uma
descida das yields
A atração de investimento es

trangeiro poderá ser ajudada tam
bém pela continuidade da política
económica Gomes da Silva acredita

que o orçamento de estado 2018 de
verá ser aprovado pelos partidos
que suportam amaioria Apesar dis
so Garcia da IMF alertou que é
importante conhecer as prospostas
do orçamento e ter a certeza que as
metas orçamentais voltarão a ser
cumpridas este ano

Por outro lado persistem receios
quanto ao elevado nível de dívida
pública assim como à situação do
sistema bancário e do crédito mal

parado Enquanto os primeiros fa
tores continuarem a merecer maior

atenção do que os segundos o cená
rio continuará a ser favorável às

ações nacionais A contribuir para
isso poderá continuar a vontade de
a Europa fazer de Portugal uma his
tória de recuperação bem sucedida
na região

Sem sinais de correção
Na balança dos fatores há um cená
rio claro os positivos estão mais
acentuados com Portugal a benefi
ciar também do clima favorável nas
economias e mercados mundiais

Por outro lado os negativos têm
agora atenuantes associadas Entre
os fatores externos com peso no
comportamento do PSI 20 o mais
importante nesta fase parece ser
precisamente a tendência dos mer
cados internacionais As métricas

de avaliação mostram que o merca
do pode estar algo esticado em
alta destacou Garcia
Apesar de considerar que um mo

vimento corretivo é uma possibilida
de que iria afetar Portugal o econo
mista considera que na verdade não
há ainda sinais de uma correção com

os principais índices perto de máxi
mos históricos
Com a economia mundial em ex

pansão um dos temas em debate ao
longo do ano tem sido a inversão da
política monetária dos bancos cen
trais que adotaram medidas não
convencionais de combate à crise É
o caso da Reserva Federal norte
americana e do Banco Central Eu

ropeu BCE Apesar de em fases di
ferentes ambos se preparam para
mudanças
A compra de ativos pelo BCE tem

sido apontado como uma das razões
para condições de financiamento
mais favoráveis para os países como
Portugal A desaceleração é por
isso vista como um desafio No en
tanto Queiroz do Banco Carrego
sa acredita que os atuais fatores de
incerteza estão incorporados nos
cenários dos investidores e não pa
rece que sejam críticos porque a ati
vidade dos bancos centrais man
tém se elevada e tem demonstrado

capacidade para filtrar e amortecer
fenómenos transitórios

Não prevejo alterações enquanto
os estímulos do BCE permitirem ter
taxas de juro implícitas à dívida da
República abaixo do potencial de ris
co Adicionalmente os níveis de re
ceitas provenientes de impostos per
manecem elevados e superiores aos
dos anos em que o país esteve sob au
xílio externo pelo que devem conti
nuar a enviesar os contínuos máxi

mos históricos de endividamento

Com a geringonça vista a pro
longar se até ao final do mandato
Pedro Lino estima que a estabili
dade política não esteja em causa e
que não seja um motivo para preo
cupações No campo externo o
presidente da DiF explicou que o
resultado das eleições alemãs po
derá até ser positivo devido à ten
tativa de reformar a UE e a zona

euro e eliminar o crescente popu
lismo Assim será de esperar um
aumento do investimento interno

alemão com consequências positi
vas para toda a zona euro referiu
Outro fator externo identificado

pelos analistas é a instabilidade no
mercado petrolífero que tem sido
influenciado pelos conflitos geo
políticos e pelo desequilíbrio entre
oferta e procura O petróleo tem
impacto direto principalmente
para a Galp mas vemos o upside
do crude como limitado apontou
a equipa de research do BiG
As próprias características do

PSI 20 são um desafio Gomes da
Silva do Montepio lembrou que o
índice atualmente com 18 cotadas
continua a perder membros e que
a falta de liquidez não ajuda na re
cuperação Além disso Garcia da
IMF acrescenta que o PSI 20 tem
um número reduzido de empresas
com grande peso Os seis títulos
com mais peso valem mais de 60
do PSI 20 pelo que o comporta
mento específico dessas empresas
pode fazer com que o índice divirja
das bolsas europeias

Jornal Económico

24

S/Cor

1879 cm
2

20000

Nacional

Economia/Negócios

Semanário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):29092017

Economia


