
OUTLOOK PARA A BOLSA DE LISBOA

Verão ameno outono
quente previstos para
oclimadoPSI20
Euforia abrandamento estabilidade e reaceleração Deverá ser este o ritmo trimestral da temperatura
da bolsa este ano segundo analistas e corretores

SHRIKESH LAXMIDAS
E LEONOR MATEUS FERREIRA

O segundo trimestre representou
um arrefecimento da tendência de
valorização demonstrada no pri
meiro onde ganhou verdadeira
mente terreno Perdeu fôlego e ape

sardetercontinuadoaganharter
reno a outras bolsas fê lo com me
nos convição refere Miguel Go
mes da Silva chefe de treasury e tra
dingdoMontepio
O principal índice nacional regis

tou um disparo demais de 7 entre
janeiro e março Nos três meses se
guintes manteve a tendência positi
va mas de forma mais ténue com

uma valorização de 2 9 Essa subi
dacomparacomade0 45 dabolsa
de Milão 0 10 em Frankfurt en
quanto a de Paris ficou praticamen
te inalterada e as de Madrid e de
Londres recuaram 0 18 e 0 14
respetivamente
ParaGomesdaSilva asprincipais

causas da desaceleração do PSI 20
foram acontínuaperdademem

bros o desinteresse dos investido
res internacionais por um índice
com pouca liquidez os resultados
decepcionantes de algumas cotadas
comoNOSouCTT

O terceiro trimestre que é cara
terizado pela silly season deverá ser
de estagnação com poucos eventos
de relevo como explica o gestor do
Montepio A previsão é partilhada

pelos quatro outros analistas sonda
dos pelo Jornal Económico resul
tando numa estimativa média de
5 210 pontos para o final de setem
bro face aos 5 153 pontos do se
gundo trimestre

No final do trimestreacredito que
tudo se mantenha idêntico As taxas
dejuro estãobaixaseainflaçãodi
minuiu de maio para junho logo
deve ficar tudonosmesmosmoldes
salienta António Duarte gestor da
corretoraXTB
Para Pedro Lino presidente da

Dif Broker o terceiro trimestre
deve ser de consolidação da subida
registada pelo que o índice deve es
tabilizar Após esse interregno sa
zonal o índice deverá voltar aos ga
nhos no quarto trimestre segundo
a maioria dos analistas sondados
Três deles preveem que termine o
ano acima dos 5 400 pontos com o
espectro deganhos parao ano intei
ro entre os 11 eos 39
A suportar o reaquecimento do

índice deverão estar fatores domésti
cos mais do que externos incluindo
o prolongar da retoma da economia
edocontextogovernativo Aesta
bilidade política não deverá consti
tuir um desafio relevante para a ge
ração sustentada de resultados e de
receitas assim como a capacidade de
autofinanciamento de forma recor
rente explica João Queiroz diretor
dabancaonline do Banco Carregosa

Deveremos continuar a manter
umritmodeexpansãodaeconomia
de acordo comoconsenso domerca
do podendo existir algumamelhoria
do investimento
A conjuntura favorável tem au

mentado a expetativa que Portugal
possa ver a notação de crédito ser
melhoradapelas agências Duarte da
XTB lembra contudo que onível
do desempenho da economiaportu
guesa e a execução fiscal ainda estão
distantesdoOE2017

No entanto vimos reduzida a dí
vida pública de abril para maio
acrescenta Segundo agências de ra
ting areduçãodadívidapodeser
crucial para deixarmos de ser lixo e
darmos o salto para BBB Se o con
seguíssemos podíamoscaptar inves
timentoeoefeitotambémsesentia
nas cotadas

EfeitoDraghi

Nuno Rolla analista da IMF–InformaçãodeMercadosFinanceiros
ressalvaque anívelinterno éim
portante que continue a haver uma
perceção positiva relativamente à
economia portuguesa e às contas
públicas
Salienta noentanto que nafren

te externa orecuodoPSI 20nas últi
mas semanas demonstraqueoíndice
nacional não deverá escapar a uma
eventual correção mais significativa
dos mercados anível global querde
vido às elevadas avaliações quer a
uma redução dos estímulos monetá
riosporpartedos bancoscentrais
Ainda este ano é esperado que o
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anuncie um plano de retirada para o
programa de compra de ativos da
zona euro atualmente a um ritmo
mensal de 60milmilhões de euros
Segundo Lino da Dif eventuais

sinais sobre o fimdas compras de dí
vida pública europeia como vimos
pelas recentes intervenções deMario
Draghi podem ter um efeito subs
tancialnas bolsas
Rolla lembra a expetativa de que

o BCE anuncie o passo em setem
bro A confirmar se as bolsas eu
ropeias estarão sob pressão e o PSI
20 não deverá ser exceção diz
Em Portugal o risco país medi
do pelos diferenciais de rendimen
tos das obrigações tem vindo adi
minuir beneficiando da política
monetária Esse é um risco adicio
nal dapraçanacional
O mercado petrolífero é também

indicado como um fator de instabili
dade nas bolsas incluindo a de Lis
boa mas forma secundária Desde o
início do anoque os preços dopetró
leo têmsido voláteis com alguns dos
maiores produtores mundiais a es
forçarem separaequilibraraofertae
aprocura mas a serem contrariados
peloaumentodaproduçãonosEUA
Rolla explica que esse impacto deve
rá ser sobretudo indireto ou seja
através dos efeitos que terá na infla
çãodazonaeuroe consequente
mente na atuaçãodoBCE
Outro fator externo que vai ine

vitavelmente influenciar o semes
tre das ações vem também dos
EUA onde Donald Trump conti
nua com dificuldades em cumprir
as promessas eleitorais Anão rea
lizaçãodepromessassótemdece
cionado o mercado e o efeito deve
rá ser negativo se a mini bolha
Trump rebentar acredita Gomes
daSilva doMontepio
Nomesmosentido Linosubli

nha que a reforma fiscal nos EUA
deverá ter um impacto em algumas
empresas portuguesas que têmuma
exposição ao mercado norte ame
ricano mas uma parte substancial
está descontadanomercado com as
recentes subidas principalmente
no S P 500
Acrescenta que existe também a

possibilidadedeumanovasubidadas
taxas dos federal funds pela Reserva
Federal norte americana No entan
to deverá ter um impacto limitado
uma vez que são esperadas até três

subidas de taxas Já o euro pode ser a
surpresadoano enãoédedescartar
uma subida até 1 20 dólares penali
zando as exportadoras portuguesas
AEuropa quecomeçouoano ins

tável apresenta nesta altura um ce
nário positivo Rolla considera queo
risco político na zona euro eracomo
uma nuvem apairarsobre as bolsas
europeias comenfoqueno primeiro
semestre para as eleições francesas
ComavitóriadeEmmanuelMacron
nas presidenciais e legislativas não
surpreende que tenha havido uma
maior procura por ações europeias
tendo aí oPSI 20 beneficiado do fac
to de estar relativamente barato face
aoutrosíndices
As próximas eleições são em se

tembro na Alemanha de onde os
analistas não esperam grandes cho
ques Em Itália o populista Movi
mento 5 Estrelas está a perder terre
no acalmando a incerteza O país
temsidoumdosfocosdeinstabilida
de no setor financeiro Lino alerta
que os problemasdabancaeuropeia
necessitam de ser resolvidos conjun
tamente e que a compra de tempo
que tem vindo a ser feita peloBCEe
oempurrar dos prejuízos para osEs
tados temosseus limites

Foco BCP eEDP
É precisamente o principal título da
banca que tem estado em destaque
em Lisboa com o BCP a valorizar
mais de 20 no segundo trimestre
António Duarte da XTB diz que
esse foco irá continuar não pelo de
sempenho positivo com que está no
presente ano mas pela discrepância
existente entre as perdas do ano pas
sadoparaos ganhos desteano
Lino daDif salientaque casoo

setor financeiro estabilize a nível na
cional e europeu o ganhador do PSI
20 pode ser o BCP O presidente da
corretora lembra que pelo contrário
outro peso pesado do índice aEDP
esteve em destaque pela negativa
devidoaoescândaloquerodeiaos
CMEC Custos de Manutenção do
Equilíbrio Contratual tendo perdi
do parte substancial da valorização
doprimeiro trimestre
Os resultados vão como sempre

ser um fator importante para os de
sempenhosacionistasdascotadas
lembra Miguel Gomes da Silva do
Montepio Se os CTT e a NOS
apresentarem um fecho de semestre
interessante do pontodevistade re
sultados e vendas eo petróleo recu
perarparaníveisacimados50dóla
res puxando pela valorização da
Galp o PSI 20 pode aumentar a
vantagemcomparativamente às ou
tras bolsas
Além deste fator perene Gomes

da Silva aponta para o enfraqueci
mentoqueoíndicedeverásofrerem
breve O PSI 20 deverá voltar a en
colher ao perder mais um ou dois
membros quando e se as OPA à
EDP Renováveis e ao Montepio se
concretizem ou seja cada vezmais o
índice representa menos a estrutura
económica portuguesa

A conjuntura tem
aumentado
a expetativa
que Portugal possa ver
a notação de crédito
sermelhorada pelas
agências algo
que poderá ajudar
a captar investimento
e beneficiar as cotadas
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