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Bolsassobem50desdeMarço ACÇÕES

Bolsas
mundiais
estão

imparáveis

As praças mundiais não perdem o
fôlego Europa e Estados Unidos já
sobem 50 desde os mínimos em
Março Lisboa segue a tendência

ANDRÉ VERÍSSIMO
PATRÍCIA ABREU

Sessão após sessão as bolsas se
guem quase imperturbáveis o ca
minhode forte recuperação inicia
do emMarço fixando novosmá
ximos Em menos de seis meses
os índices de acções europeias e
americanasjá sobem50 E nada
os parece travar

Asprincipais praças daEuropa
abriramcomos investidores a rea

lizarem mais valias depois dos
principais índices terem subido
para o valor mais elevado desde
Outubro Os dados económicos
positivos divulgados nos EUAvi
raramosentimento trazendo no
vos compradores aosmercados

Primeiro foi a quebra no ritmo
de descida dos preços das casas
nos Estados Unidos em Junho o
queapontaparauma recuperação
próxima do mercado imobiliário
o epicentrodacrise nopaís Acon
fiançadosconsumidores america
nos aumentoumais doqueoespe
radoemAgosto interrompendoa
série dedois meses de queda
Com avalorizaçãode ontem a

quarta consecutiva o índice pan
europeu DJ Stoxx600 sobe 50
desde os mínimos a 9 de Março
Há hora de fecho desta edição o
S P500valorizava 53 De resto
em todoomundo há45bolsas que
já sobemmais de 50 desdeMar

ço metadedas 89queconstamda
base dedados da Bloomberg

A bolsa de Lisboa acompanha
esta tendência ainda que com
umavalorizaçãomaismodesta de
37 Só este mês já subiu 8 3 e
está a caminho da sétima semana

deganhos Seisempresas duplica
ram a cotação em menos de seis
meses Inapa Teixeira Duarte
Impresa SonaeCapital Altrie So
nae Indústria

Acções estão caras
Quanto mais sobem mais aque
cidas vão ficando as bolsas De

pois da subidadeontem os inves
tidoreseuropeus estão apagarpe
las acções quase43vezesos lucros
registados nosúltimos 12meses o
nívelmais elevado emmaisde seis

anos Nos EUA a relação é de 19
vezes No entanto se forem tidas
em conta as estimativas dos ana

listas para os próximos 12 meses
que têm vindo a ser revistas em
alta então as acções estãomaisba
ratas Na Europa paga se 15 vezes
os lucros futuros e do outro lado
do Atlântico 17 vezes Números
bemmais razoáveis

Ajulgar pelodinâmica actual
há condições para a escalada per
durar Em todo o caso à medida
que aquela se vai alongando será
natural que os investidores aques
tionem afirmaMiguelAlbuquer
que gestor da LJ Carregosa

Nas últimas semanas asbolsas
têm desafiado os que acreditam
numa correcção Que deverá no
entanto acabar por chegar No
curto prazo a hipótese de uma
correcção nosmercados accionis
tas nãodeve sercolocadade parte
pois a volatilidade ainda se man
tém elevada bem como o espaço
para surpresas negativas tanto a
nível macroeconómico como na
esfera das empresas com desta
queparao sectorfinanceiro afir
maDiogo Serras Lopes director
de investimento do Banco BEST

Omercado nomês de Agosto
por razões sazonais transacciona
commenos liquidez Por esta ra
zão Setembropode seromomen
to da confrontação entre a forte
subidadomercado e os argumen
tos que a sustentam acrescenta
MiguelAlbuquerque O responsá
vel refere que falta estabilização
no mercado imobiliário e alerta

para a euforia vividaem tomo das
acções chinesas Da última vez
que se ouviu umabolha rebentar
para aqueles lados muitas festas
acabaram

Parajá nadaparece travara su
bidadas acções Os ganhos dos úl
timos meses têm forçado os in
vestidoresque se refugiaramemac
tivos sem risco a regressarem às
bolsas mantendoviva a tendência
desubidanaquele quejáé conside
rada amaiorescaladaem 70anos
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