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Está a bolsa portuguesa a caminho
do sexto trimestre de ganhos

A bolsa portuguesa fechou o terceiro
trimestre de 2017 com ganhos pelo
quinto trimestre consecutivo algo
que não acontecia desde 1998 E
podemos estar no sexto trimestre de
subida consecutiva caso se verifiquem
algumas condições Uma delas é a
prestação de contas das empresas
cotadas Se as estimativas de resultados
e vendas da earning season que
começa neste outubro surpreender pela
positiva os investidores não vão querer
sair do mercado Temos para já uma
grande ajuda a recuperação da dívida
portuguesa que valorizou umpouco
mais de 3 desde 15 de setembro
dia em que a Standard Poor s subiu
o rating de nível e para a categoria de
investimento não especulativo Com
a melhoria da dívida portuguesa
é acelerada a recuperação do setor
bancário que é omaior detentor de
obrigações do tesouro
Ocaso mais evidente no setor

bancário é o BCP que tem uma
exposição à dívida soberana Portuguesa
no valor de aproximadamente J 5mil
milhões para um montante de quase
J 72 mil milhões de ativos em31 de
dezembro de 2016 Se existir uma
maior valorização destes ativos para
venda ou detidos até à maturidade
entãoo esforço nos capitais tenderia
a ser mais diluído e a evidência de
um impactomais positivo nos seus
resultados

Se outras agências de rating
melhorarem a classificação do risco
país então teremos mais umempurrão
para fechar o ano em beleza Desde
janeiro o PSI20 acumula um ganho
de 16 A melhoria da notação de
risco alterou o sentimento para com
o mercado mas os valores nominais
ou absolutos da dívida daRepública
permanecemmuito elevados e ainda
colocam uma elevada incerteza se
algum acontecimento extraordinário
impactar o desempenhodo PIB
Continuamos a ser uma pequena
economia muito aberta pobre
em recursos exportáveis e para o
atual stock de dívida continuamos
demasiado vulneráveis a choques
exógenos

A verdade é que as empresas já estão
a colher alguns frutos neste momento
podem beneficiar de um melhor
risco país com os CDS a melhorarem
dos 350 pontos registados em2016
para os atuais 146 ao nível dos
mínimos de 125 de 2014 Este melhor
desempenho pode refletir se em
menores prémios de risco ou spreads
mais baixos nos financiamentos de
médio longo prazo que tenham junto
do sector bancário

Mas estamos a começar o mês
de outubro E outubro costuma ser
ummês decisivo para a economia
naquilo que está ao alcance do
governo nacional A apresentação do
orçamento de Estado para 2018 até
15 de outubro pode contribuir em
pouca medida para o crescimento
económico mas pode ter efeitos
nefastos se incluir medidas inimigas
do investimento e da poupança É
também importante que demonstre
umEstado menos consumidor de
recursos Os economistas dizem
que as despesas de funcionamento
capturammuitos recursos que não
são canalizados para o investimento
Mas quem quer os hospitais as
escolas a polícia a funcionar abaixo
dos mínimos Esse é o trabalho difícil
dos governos encontrar um equilíbrio
entre o que se pode cortar e o que se
deve gastar
Mas aconteça o que acontecer

claramente que os atuais estímulos
doBCEcontinuam a anestesiar a
perceção de risco O balanço doBCE
atingiu valores muito elevados e face
ao PIB da Zona Euro já deve superar o
equivalente nosEUA Parece chegada a
altura de o BCEcomeçar a preparar o
processo de normalização sobretudo
se a inflação na Alemanha continuar a
atual trajetória
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