
BOLSA

Banca garante
melhor arranque
do ano desde 2005

A bolsa portuguesa começou o ano com a maior série
de subidas desde 2005 Três bancos lideram os ganhos

PATRÍCIA ABREU

Desde 2005queabolsaportugue
sa não registava uma série decin
co sessões deganhos no arranque
de um novo ano 2010já prome
tia ser de valorizações para as ac
ções e os investidores estão em
força no mercado Há um sector
que se destaca A banca lidera os
ganhos comBES BCPeBPIava
lorizarem mais de 8

O sectordabancaestáabene

ficiardaperspectivade recupera
ção da economia e da confiança
dosinvestidoresnosmercadosfi

nanceiros justificou Pedro Lino
ao Negócios O administrador da
DifBroker realçaque parahaver
uma recuperação dos mercados
financeiros é impreterível uma
recuperação do sectordabanca
Também Miguel Albuquer

que gestor de activos do Banco
Carregosa acreditaque se a eco
nomia recuperar éde esperarque
abancamantenha uma toadapo
sitiva pois há menores perdas
com créditomalparado mais pro
cura de crédito e consequente
mente condiçõespara abancasu
biras margens pelos serviços

Naprimeira semanade2010 o
índice PSI 20 encerrou todas as

sessõesemaltaamaiorsériedega
nhos desde 2005 No ano o índice
PSI 20 acumula uma subida de

4 44 e regista o 19° melhor de
sempenhomundial

O BES protagonizou a melhor
performance da semana com o
banco liderado porRicardo Salga
do a subir 9 15 desde o início do
ano Na sexta feira oMacquarie
reiterou a escolhadoBES como o

seu preferido paraomercado ibé
rico destacando que é o mais ex
posto à recuperação das exporta
ções em Portugal e continuaa ne
gociar a desconto face ao valor
contabilístico Já o BCP aprecia
8 64 e oBPI valoriza 8 49

Estas valorizações seguem se
a umanode ganhos modestos por
parte da banca nacional aquém
das fortes subidas registadas na
bolsa em 2009 Para Pedro Lino
abancaportuguesa está a bene
ficiardasuaexposição aosmerca
dosemergentes Polónia Brasil e

Angola e a acompanharaevolu
ção dos congéneres internacio
nais

NaEuropa osectorsubiu cer
ca de 6 nas primeiras cinco ses
sões do novo ano e lidera os ga
nhos Osbancosirlandeses inter

vencionados pelo Estado regis
tam asvalorizaçõesmais acentua
das com oAllied IrishBankadis
parar mais de 37 na última se
mana enquantooBankofIreland
apreciou mais de 27

Num research divulgado no
final da semana passada o Citi
group considera que a confiança
parece estar a voltar aos merca
dos o que deverá suportar a acti
vidade de fusões aquisições
Neste contexto as instituições
comdivisões debancade investi
mento deverão sair beneficiadas
em 2010

Poroutro lado obancoacredi
ta que o negócio da banca vai as
sistiraumagradual normalização
do ciclo de crédito Também o
UBS consideraqueosectorfinan
ceiro é uma boa aposta para 2010
ver texto ao lado
As bolsas europeias também

registaramum iníciode anoposi
tivo Em 2010 oíndicepan euro
peu Dow Jones Stoxx 600 sobe
2 prolongando os ganhos das
últimasquatro semanas para re
novarosmáximosdosúltimos 15
meses No ano passado o índice
ganhou 28 amaiorvalorização
desde 1999

Após os ganhos do ano passa
do oadministradordaDifBroker
considera que podemos assistir
avalorizações interessantes mas
não naordemdegrandezadasve
rificadas no ano de 2009 Para

PedroLino este seráumanoem
que as empresas e a economia
deve confirmar a expectativa do
mercado Eoteste começajáesta
semanacom adivulgaçãodospri
meiros resultados Alcoa Merrill
Lynch e JPMorgan reportam as
suas contas anuais esta semana

JáMiguelAlbuquerque alerta
para a necessidade de manter a
prudência Tivemosumasubida
nos últimos meses praticamente
sem interrupções pelo que não é
deexcluir que emalgummomen
to o mercado precise de aliviar
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