Periodicidade: Semanário

Temática:

Banca/Seguros

Jornal Económico

Classe:

Economia/Negócios

Dimensão:

1481

07092018

Âmbito:

Nacional

Imagem:

S/Cor

Tiragem:

20000

Página (s):

1/22/23

MERCADOS

Instabilidade em

Itália tira 100 mil
milhões à banca

europeia

2

cm

Periodicidade: Semanário

Temática:

Jornal Económico

Classe:

Economia/Negócios

Dimensão: 1481

07092018

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

20000

Página (s): 1/22/23

AÇÕES

Instabilidade

em Itália tira
100 mil milhões

à banca europeia
As ações dos maiores bancos italianos e espanhóis desvalorizam mais de
20

desde maio enquanto o português BCP demonstra maior resiliência

LEONOR MATEUS FERREIRA

O Governo de coligação em Itália
tem aumentado a volatilidade dos

mercados europeus desde maio À

medida que se aproxima a data da
apresentação do orçamento do Esta
do que poderá trazer medidas que
levem a uma subida do défice
o
stress no setor da banca europeia in
tensifica se

As incertezas sobre o cumprimen
to de Itália das metas europeias para
a dívida e défice associadas à crise

nos mercados emergentes e às expe
tativas mais moderadas para a evolu
ção das taxas de juro criadas pelo
Banco Central Europeu levam o ín

relação direta entre a perceção de
solvabilidade do país e da respetiva
banca E depois o setor está muito
interligado em termos de fluxos fi
nanceiros o que facilita o contágio
dos problemas afirmou o econo
mista e gestor de ativos do Banco
Carregosa Rui Bárbara
O governo saído das últimas elei
ções é formado por dois partidos das
extremidades do leque dos partidos

nível em torno dos 120 pontos de
base no final de abril Este compor
tamento do spread ilustra bem o au
mento do prémio de risco atribuído
a Itália disse Oliveira
O Executivo italiano já anunciou
pretender cortar os impostos e estu

querda o que fomenta receios de po
líticas menos ortodoxas que leve a
um descontrolo das contas públicas

o que entraria em conflito com as

italianos um de direita e outro de es

referiu
O tema de Itália tem merecido a

maio A capitalização de mercado já

atenção dos mercados desde que
Lega e 5 Stelle chegaram a acordo
para suportar a formação de um
governo Oliveira aponta para as
opiniões associadas a estas duas
forças políticas no que se refere à
União Europeia e à política orça

caiu cerca de 100 mil milhões de eu

mental

ros

têm desde então demonstrado

dice de referência da banca na Euro

pa o Euro Stoxx Banks a acumular
uma desvalorização de 16

desde

Apesar das alterações introduzi
das em termos de regulação desde a
crise financeira internacional este

período de maior volatilidade volta a
relembrar que permanece visível a
relação entre dívida soberana e os
bancos na área do euro afirmou Al
bino Oliveira analista da Patris Cor

Os mercados financeiros

preocupação relativamente ao Or
çamento de Estado para 2019 que
terá de ser entregue à Comissão
Europeia até 15 de outubro de

2018 disse
Essa preocupação tem se refletido

especialmente na subida dos juros da
dívida italiana O spread nas obriga

retora

ções a 10 anos entre Itália e Alema

A banca italiana é a que tem sido
mais penalizada com as cotações do
Intesa Sanpaolo e do Unicredit os
dois mais importantes bancos italia

nha chegou a atingir cerca de 290
pontos de base o que compara com

nos cotados em bolsa a perderem
mais de 20

desde maio mas não é a

única Em Espanha o Santander e o
BBVA desvalorizaram na mesma

proporção

Em Portugal o impacto foi mais
limitado e especialmente relaciona
do com o efeito contágio No mesmo
período o BCP perdeu apenas 11

Tendo em conta que os bancos

por norma têm nas suas carteiras
obrigações do seu país existe uma

dar a atribuição de um rendimento

universal de existência aos mais po
bres Acrescentou ainda que para fa
zê lo poderia vir a permitir um défi
ce orçamental acima dos 3

do PIB

metas europeias
As metas atuais de Itália concor

dadas com a UE antecipam uma di
minuição do défice para 1 6 do PIB
em 2018 0 8

em 2019 e 0

em

2020 Para a dívida pública a segun

da maior da zona do euro a estima
tiva do governo italiano é de 130 8
do PIB este ano e 128

em 2019

No entanto as preocupações com
o cumprimento das metas europeias
para o défice do país levou a Fitch a
rever em baixa o outlook para o rating
de Itália para negativo do anterior

estável na semana passada As pers
petivas dos analistas pelo menos até
à apresentação do orçamento não
são favoráveis

Teremos que esperar pela apre
sentação do draft do orçamento ita
liano para saber até que ponto as fi
nanças públicas vão ao encontro das

regras europeias afirmou Rui Bár

bara

Albino Oliveira acrescenta esperar
que o setor da banca continue volátil
até ao período de reporte de resulta
dos referentes ao terceiro trimestre

de 2018 Sinais de moderação por
parte do governo de Itália alguns já

visíveis nos últimos dias uma redu

ção dos receios relativamente aos

mercados emergentes e sinais mais
favoráveis para o ciclo económico na
área do euro iriam provavelmente
ser importantes para permitir uma
evolução mais favorável por parte do
setor bancário afirmou
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