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Vender ações em maio pode evitar
dissabores no verão
A bolsa portuguesa acompanha, em 2019, a forte recuperação das
praças europeias. Os analistas esperam períodos mais conturbados
nos meses do verão, após a escalada nos primeiros meses do ano,
mas mantêm o otimismo para as ações.

2019 está a ser um ano de forte recuperação para as bolsas mundiais.

Um movimento de recuperação que tem sido acompanhado pelo

índice PSI-20, que sobe 14%. Mas, após a forte escalada registada nos

primeiros meses do ano, os especialistas antecipam momentos de

correção nos meses do verão. 
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"Vender em maio e ir embora" é um

dos adágios mais populares dos

mercados. E a verdade é que quem

seguiu este conselho nos últimos

anos pode ter conseguido evitar

alguns dissabores. "Considerando os

últimos 25 anos, estatisticamente o

PSI-20 viu o adágio ter adesão à

realidade quando os primeiros

quatro meses do ano possuem um

forte desempenho", explica João

Queiroz, diretor da banca "online"

do Banco Carregosa. E é

precisamente o que acontece este

ano com a praça lisboeta. 

 

A bolsa lisboeta sobe cerca de 14%

desde o início do ano, com o PSI-20 a

acompanhar a forte recuperação

registada pelas principais praças

europeias. O índice europeu Stoxx

600 sobe 15,9%, enquanto o

americano S&P 500 dispara 17%.

Subidas acentuadas, que podem

deixar as bolsas vulneráveis a alguns movimentos de correção,

sobretudo nos períodos marcados pela menor participação dos

investidores nos mercados. 
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"Uma vez que as subidas registadas nos mercados acionistas têm sido

relevantes é provável que exista uma correção mas apenas a partir de

meados de Junho, início de Julho", antecipa Pedro Lino. Para o

administrador da Dif Broker, "existem ainda catalisadores que

sustentam esta subida, como sejam um possível acordo comercial

entre China e EUA, a recompra de ações por parte de empresas

americanas, e o facto de muitos investidores não estarem a aproveitar

esta subida". 

 

Pedro Lino nota que "a expectativa é que as bolsas americanas

continuem a bater máximos, embora até setembro seja possível

existirem alguns movimentos de correção forte". Steven Santos, do

BiG também recomenda maior cautela, após as fortes subidas

registadas nos primeiros quatro meses do ano. "Os mercados

�nanceiros revelam alguma complacência, com os índices norte-

americanos a atingirem novos máximos históricos, num contexto em

que surgem sinais de desaceleração económica global e de

desalavancagem da China", alerta o gestor do BiG. 

 

Tensões comerciais podem voltar 

Apesar do início das conversações entre a China e os EUA terem sido
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um dos fatores que aceleraram a recuperação dos índices acionistas

mundiais, este ano, as tensões comerciais podem regressar. "Caso

não exista um acordo comercial e um apaziguamento das relações

entre EUA e China e EUA e Europa, poderemos ter um ambiente mais

protecionista o que irá de�nitivamente alterar o cenário central de

continuação de subida dos mercados", refere Pedro Lino. 

 

João Queiroz destaca que "um acréscimo das atuais incertezas que se

colocam aos investidores poderão centrar-se no plano geopolítico; as

sanções ao Irão impactarem a oferta de crude e o seu preço; o tema do

Brexit continuar sem resolução e precipitar-se para uma saída sem

acordo; as conversações entre os EUA e a China e dos EUA com a

União Europeia sobre os acordos de tarifas às importações que

resultem em restrições mais permanentes no comércio internacional;

e a produtividade global manter-se baixa". Riscos que podem

pressionar o sentimento nas bolsas.

 
 

 


