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ACÇÕES

Negócios nabolsa
30 abaixo
damédia do ano
Apesar de ser habitual uma quebra do volume de negócios no Verão a instabilidade
nos mercados mundiais poderá estar a acentuar esta descida com muitos investidores
a preferirem ficar afastados do mercado

PATRÍCIA ABREU

pabreu@negocios pt

OVerãotemsido quente nas bolsas mas nem isso
foi suficiente para
puxar pelos negó

cios nabolsa de Lisboa Apesar de
já ser habitual uma quebra do
montante transaccionado nesta

época do ano a descida é signifi
cativa A liquidez está 30 abai

xo da média anual

Os negócios na bolsa lisboeta
têm vindo a recuar nos últimos

anos fruto da saída de importantes
empresas do PSI 20 E em perío
dosmarcados pela ausênciados in
vestidores a liquidez reduzida é
ainda mais evidente Amédia diá

ria negociada na bolsa lisboeta si
tua se emAgosto em 68 3 milhões
de euros Este valor está 31 abai
xo dos cerca de99milhões transac

cionados diariamente em 2018 e

dos 74 7 milhões negociados em
igual período do ano passado se
gundo os números da agência
Bloomberg

Parte da explicação para a
baixa liquidez passará provavel
mente pelo período sazonal que
atravessamos associado aumame
nor actividade porparte dos inves
tidores institucionais no mês de

Agosto esclareceAlbinoOliveira
Mas hámais Adicionalmente as
incertezas que têmmarcado as se
manas mais recentes relacionadas

com o intensificar das tensões em

tomodaTurquia e asdúvidas quan
to ao que será incluído no Orça
mentodo Estado para 2019em Itá
lia poderãotambémestar acontri
buir para amaior cautelaporparte
dos investidores justificando uma
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redução dos montantes transac
cionados conclui o analista da
Patris Corretora

Já Miguel Gomes da Silva
lembra que por norma em Se
tembro a liquidez aumenta e re
gressa aos níveis habituais obser
vados durante o ano No entanto
no caso dabolsa lisboeta em que
o PSI 20 possui apenas 18mem
bros e em que apenas um quar
to desses membros possui um
peso de cerca de 60 do índice
o desaparecimento de cotadas de
referência afastoumuitos inves

tidores da bolsanacional provo
cando uma redução do volume

transaccionado O director da

sala de mercados do Montepio
explica que esta tendência de
redução da liquidez do PSI 20 é
colocada em evidência desde o

último trimestre de 2016 sen
do que a saída de empresas com
elevada capitalização bolsista
como aCimpor a Brisa o BPI a
PT o BES entre outras terá
eventualmente contribuído para
a desmotivação dosinvestidores
que terão aproveitado para di
versificar o investimento em ou
tros activos financeiros ou nou

tras praças

Temperatura elevada nos
mercados

Nos próximos meses a negocia
ção em Lisboa deverá acompa
nharaevoluçãodas restantes pra
ças europeias sendo queos espe
cialistas esperam que a tempera
turapermaneçaelevada nosmer
cados Aescaladadas tensões co
merciais entre os EUA e outros

países que tem estado a aumen
taro nervosismo dos investidores
deverá continuar a agitar o de
sempenho das bolsas

O mês de Setembro será
muitoprovavelmente devolatili
dade antecipa Paulo Rosa sé
nior trader do Banco Carregosa
JáMiguel Gomes da Silva recor
daque dado o reduzido peso re
lativo no índice damaiorparte das
empresas o desempenhodo PSI
20 esteja fortemente correlacio
nado com as cotações das quatro
empresas quemais pesopossuem
Esta característica que diferen
cia abolsaportuguesadas princi
pais congéneres europeias pode
enviesar o desempenho do PSI
20 quer favorável quer desfavo
ravelmente remata

PERGUNTAS A
PAULO ROSA
Trader do Banco Carregosa

Bolsa tem
cada vez
menos

visibilidade

Paulo Rosa atribui a baixa liqui
dez ao período de férias mas
argumenta que a praça lisboe
ta perdeu visibilidade nos últi
mos anos

A liquidez em Lisboa tem esta
do muito pressionada Vai per
manecer assim

São níveis normais para esta
época do ano A bolsa de Lisboa
tem cada vez menos visibilidade
devido à constante perda de títuj
los de grande capitalização como
Portugal Telecom BES Banif Bri
sa Cimpor BPI Logo a liquidez vai
diminuindo e nota se mais nos

meses de Verão É provável que a
liquidez aumente com a chegada
do mês de Setembro Este mês

costuma ser pautado por volatili
dade e liquidez acrescida É o pior
mês do ano em termos estatísti

cos nos últimos 100 anos para o
índice americano Dow Jones e

com um volume significativo

É esperada maior volatilidade
nos mercados Estas oscilações
podem sustentar os negócios
Quanto maior for a volatilidade

maior será o volume transaccio

nado porque os títulos passam
por mais compradores e vende
dores no livro de ordens Se a vo

latilidade diminuir então a liqui
dez também diminuirá

A bolsa lisboeta não tem esca

pado à instabilidade mundial
Como antecipa os próximos
meses no PSI 20

O mês de Setembro será muito
provavelmente de volatilidade
Os investidores esperam com ex
pectativa que o PSI 20 consiga
vencer os 5 800 pontos Caso isso
não aconteça pode quebrar os
5 200 pontos e colocar se numa
posição de alguma fraqueza para
os meses de Outubro e Novembro
que são tradicionalmente de al
guma actividade Dezembro é já
de balanço de final de ano

PATRÍCIA ABREU

ESTUDO

Investidores do
Médio Oriente
reforçam aposta
no imobiliário

Os investidores europeus continuam a
dominar as transacções No entanto um
estudo da Deloitte estima um aumento de

potenciais compradores do Médio Oriente

Omercado imobiliário portu
guês deverá prolongar o bom
momento registado nos últi
mos meses Segundo um es
tudo realizado pela Deloitte
juntode agentes domercado
o sector imobiliário deverá
continuar a ser dinamizado

pela procura de investidores
estrangeiros cuja base está a
diversificar se Òs investido
res do MédioOriente estão a

reforçar o interesse em Por
tugal

Os investidores institucio
nais continuam ademonstrar

interesse por Portugal Num
momento em que os preços
do imobiliário registam fortes
valorizações o Portuguese
Real Estate Investment Sur

veypara o segundo trimestre
do ano um inquérito realiza
dojunto de agentes domerca
do adianta queo sectordeve
rá continuar a ser suportado
pelo investimento estrangei
ro e entradadenovos players
destacam se como as variá

veis que maior impacte posi
tivo irão gerar no sector imo
biliário

Aindaqueos investidores
europeus continuem adomi
nar o ranking a base de
compradores está a alargar
se a outras regiões O Médio
Oriente que no inquérito do
primeiro trimestre surgia com
uma percentagem de 8 na
lista de potenciais comprado
res para os próximos 12 me
ses aparece agora com uma

percentagem de 15
Em termos de tipo de in

vestidor o estudo antecipa
que a procura nos próximos
12 meses seja liderada por

fundos depensões fundos de
fundos e fundos soberanos

Percepciona se um au
mento do volume e dos pre
ços detransacçãopara os pró
ximos três meses nos secto
res hoteleiro 77 comér
cio serviços 69 e indus
trial 62 acrescenta o
mesmo inquérito Esta ten
dência de transacções mais
elevadasjá foivisível nos últi
mos meses Mais de metade

dos negócios realizados nos
últimos 12meses teve umva

lor superior a 50 milhões de
euros ¦PATRÍCIAABREU 
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