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Os investidores à espera
de vez para entrar

Desde a eleição do atual
presidente dos EUA os mercados
acionistas mantém um excelente
resultado que se estendeu ao
primeiro trimestre deste ano O
índice S P500 e o Dow Jones
acumulam uma variação próxima
de 6 o Nasdaq100 está perto dos
10 de ganhos É um percurso
bastante invejável atendendo a que
no primeiro trimestre deste ano o
crescimento dos resultados para a
média das ações dos EUA foi revisto
para 9 quando em dezembro
passado se estimava em 11

A volatilidade implícita
realizada e histórica encontra se
em valores mínimos e a maioria
dos investidores incorporou nas
suas expectativas as boas noticias
Surpresas negativas não se espraiam
no horizonte
O dólar dos EUA mais uma vez

e à semelhança de 2016 iniciou o
ano apreciado face ao euro libra
inglesa e ao iene japonês mas
gradualmente e à medida que
os riscos geopolíticos na Europa
começam a desvanecer se neste
momento commenor incerteza de
que a França também abandone
a União Europeia começa a
apresentar uma cotação mais
equilibrada

As cotações das mercadorias
começam a reagir mais
positivamente à depreciação do
dólar e em linha com as estimativas
do crescimento económico global
que apesar de algumas incertezas
quanto a economias emergentes
como o Brasil e a China
respetivamente a sétima e a segunda
maiores economias mundiais
manifestam capacidade de conseguir
fazer melhor
Na periferia da Europa Espanha

revela um crescimento económico
bastante surpreendente apesar da
elevada taxa de desemprego e a Itália
parece estar lentamente a conseguir
resolver o problema bancário
que para já não está a impactar

negativamente a Zona Euro
A evolução da inflação nas

economias mais desenvolvidas
parece ter afastado os cenários
de deflação e os cenários para
a evolução dos juros já não são
de queda ou manutenção em
níveis historicamente baixos
Os respetivos Bancos Centrais e
autoridades monetárias estão mais
orientadas agora para objetivos
de redução de dimensão dos seus
balanços Pois é aqui que poderá
surgir o maior desafio quem
vai adquirir os ativos detidos
pelos bancos centrais Estarão
os emitentes preparados para o
reembolso quando atingirem a
maturidade Como se vai fazer a
esterilização monetária queimar
ou triturar papel de nota ou fundir
moedas Quem poderá salvar os
bancos centrais
Voltando então ao início com

as taxas de juro em recuperação
os índices de atividade económica
PMIs a refletirem perspetivas
positivas para os próximos
trimestres afastados os cenários
de abrandamento estagnação
económica e de desemprego
nas economias desenvolvidas o
que devem fazer os investidores
Atendendo que as boas notícias
poderão já estar incorporadas e que
o espaço para aumento das receitas
lucros e margens nas companhias
norte americanas pode estar mais
limitado nos EUA que na Europa
com elevada probabilidade teremos
um movimento de desinvestimento
nos EUA com a Europa a ser
o destino de uma rotação das
obrigações a taxa fixa
A entrada num período de

pagamento de dividendos que este
ano registam um maior crescimento
face a 2016 pode auxiliar a
fomentar o apetite mas se houver
um acréscimo de volatilidade que
possa ser visto como o início de
uma correção pode ser esse um
bom momento de entrada
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