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Miguel Baltazar

 
16 de janeiro de 2019 às 07:00

PSI-20 tem melhor arranque de ano
desde 2014
Depois da forte queda registada no ano passado, os mercados
acionistas começaram 2019 em terreno positivo. A bolsa de Lisboa
destaca-se com o décimo primeiro melhor resultado, a nível
mundial. Mas os analistas alertam para mais correções.

Depois de terem vivido o pior ano desde a crise �nanceira, as bolsas

mundiais entraram em 2019 com o "pé direito". E, quando estamos a

meio de janeiro, o saldo das principais praças continua a ser positivo.

A bolsa nacional sobe mais de 5%, naquele que é o melhor arranque

de ano desde 2014. Já o índice europeu de referência sobe mais de 3%,

o melhor desempenho desde 2002. Mas os analistas esperam  mais
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correções. 

 

Em 2018, os investidores disseram adeus a um longo período de

ganhos nos mercados acionistas mundiais. A volatilidade regressou

em força, com vários eventos a preocuparem os investidores: guerra

comercial, ritmo da subida dos juros nos Estados Unidos, Brexit,

orçamento italiano, entre outros.  

 

PUB

Mas as primeiras sessões de 2019 têm sido maioritariamente de

ganhos. O americano S&P500 sobe 4%, o europeu Stoxx600 avança

3,28% e o português PSI-20 valoriza 5,73%. A praça nacional

consegue o melhor arranque em cinco anos e o décimo primeiro

melhor desempenho entre 94 bolsas mundiais, segundo a Bloomberg. 

 

Mas estes desempenhos não convencem os analistas, que acreditam

que ainda não é altura para deitar foguetes. "A maioria dos principais

índices estavam ‘vendidos’ em excesso e recuperaram com volumes

ligeiros", explica Guillermo Hernandez Sampere ao Negócios. Para o

responsável pelo "trading" da Manfred Piontke Portfolio

Management," muitas das notícias negativas já estão descontadas,

mas os mercados continuam nestes níveis até que haja mais certezas

https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=S4FB05568ED3151&modedif=emp114995&os_id=16&device_id=1
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(Brexit, guerra comercial, etc)". "Esperamos que os mercados

corrijam um pouco mais até ao verão, com algumas oportunidades de

compra a surgir durante a primeira metade do ano", conclui. 

 

"A conjuntura não se alterou, sobretudo, os temas que atro�aram a

�uidez do comércio internacional, o arrefecimento do ritmo de

crescimento, a retirada de estímulos pelos bancos centrais apesar das

baixas taxas de juros" e "podem ser propícios a novas correções",

concorda João Queiroz. Mas o diretor de banca online do Banco

Carregosa antecipa que "apesar do abrandamento económico ainda

nos encontramos numa situação de um relevante crescimento e o

calendário de estimativa dos resultados, apesar de uma volatilidade

superior, poderá suportar as atuais valorizações enquanto existir

apetite por risco". 

 

Foco nos resultados 

Albino Oliveira, analista da Patris, também considera que a época de

resultados, que já arrancou do outro lado do Atlântico, "poderá

revelar-se importante para con�rmar a recuperação visível desde o

início do ano, principalmente num contexto que é ainda de cautela

para a evolução da economia global e no qual permanecem diversas

incertezas". 

 

No caso nacional, "a época de resultados será de especial importância

para perceber até que ponto a economia portuguesa consegue ajudar

na recuperação de resultados", adianta Pedro Lino. "Caso se

veri�que, como na Jerónimo Martins, que existe um efeito positivo,

então podemos considerar que os ganhos são sustentados", frisa o

administrador da Dif Broker. A retalhista disparou 9%, esta terça-

feira, depois de ter anunciado que as suas vendas aumentaram 6,5%,
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em 2018. 

 

Um desempenho que contribuiu para os ganhos da bolsa. "A elevada

concentração do PSI-20 está a ditar uma das melhores performances

a nível mundial. Na realidade o PSI-7, concentra cerca de 75% do

peso das cotadas, pelo que as recuperações da Galp, Jerónimo,

Navigator ou BCP, estão a marcar a diferença", conclui Pedro Lino. 

 



6/4/2019 PSI-20 tem melhor arranque de ano desde 2014 - Bolsa - Jornal de Negócios

https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/psi-20-tem-melhor-arranque-de-ano-desde-2014 5/5

 

 
 

 


