
Bolsa de Lisboa a 3a melhor

na Europa até agora
Este é provavelmente um

dos melhores momentos do ano

para os investidores da bolsa
portuguesa Há um conjunto
de variáveis macroeconómicas

que nesta fase dominam
as expectativas dos agentes
económicos nacionais o impacto
das exigências de algumas
classes profissionais do setor
Estado nas contas públicas o
endividamento nominal nacional

que voltou a subir e a assumir
uma trajetória claramente
ascendente e com ritmo superior
ao do PIB um maior potencial
de conflito comercial com os
principais blocos económicos a
defenderem os seus excedentes ou

a competirem pela diminuição
dos défices e a cotação das
mercadorias que volta a apreciar
e a agravar as importações das
pequenas economias
Apesar de não ser o melhor cenário

para o futuro global desde o início do
segundo semestre que o sentimento
curiosamente aparenta ser muito
construtivo e revela até alguma
anestesia sobre a perceção quanto
às incertezas do futuro próximo
Nesta conjuntura as perspetivas das
receitas e dos resultados das empresas
pode surpreender medianamente
os investidores em particular
as empresas relacionadas com a
exportação e bens transacionáveis e de
base industrial

Os desempenhos acumulados
desde o início deste ano mostram

as contribuições dos 18 membros
do PSI20 que fazem de Portugal o
terceiro país com maiores ganhos
na Europa logo a seguir à Noruega
e à Finlândia

Apesar de o investimento do
Estado ficar aquém do esperado e as
receitas de impostos continuarem a
desviar relevantes recursos destinados

a produção o montante das
exportações e as receitas do turismo
ajudam a mitigar as vulnerabilidades
da economia portuguesa
As papeleiras a empresa

petrolífera as energéticas industriais
e bens e serviços de grande
consumo como retalhistas e serviços
de comunicações poderão continuar
a representar uma relevante
exposição e a merecer a atenção de
uma carteira diversificada

E certo que os históricos dos
resultados trimestrais evidenciam

um bom momento das empresas
mas também será realista não

esquecer que a economia está
novamente vulnerável a eventuais

choques externos e mais grave
com relevante impacto a prazo
O setor bancário que é menos de
domínio nacional continua a ser
um relevante stock de depósitos
mas necessita de mais tempo para
conseguir limpar as carteiras de
crédito e de financiamento As

famílias acabaram por financiar mais
o Estado em resultado da política de
taxas de juro negativas pelo BCE
Com as economias emergentes

a sofrer os impactos de subidas
das taxas de juros nos EUA e do
processo de normalização do
balanço da FED através da redução
das re compras de ativos o exercício
de diversificação pode ser mais
árduo mas numa perspetiva de
risco deverá continuar a ser relevante

quando a tecnologia e a competição
pelas matérias primas é mais
relevante
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