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Omomento da bolsa portuguesa

Ulisses Pereira

Quando há cerca de ummês atrás
escrevi omeuúltimoartigo confes
sei a minha atitude neutral face à
bolsa portuguesa referindoquevol
taria a vestir o meu fato de touro

caso o PSI 20voltasse aultrapassar
os 5 700 pontos Rapidamente o
principal índice portuguêsultrapas
sou essa fasquiae disciplinadamen
te alterei a minha posição de neu
tral paraoptimista

Se costumo usar a imagem do
fatode urso ede touro quaseposso
dizer que desta vez vesti apenas
metade do fatode touro Éverdade
queos sinais continuam aserenco
rajadores mas tecnicamente o
grande sinal de força serádado se o
PSI 20 quebrar em alta a zona de
resistência situada entre os 6350 e

os 6 400 pontos zona que travou a
bolsaportuguesaemJaneiro eMaio
deste ano Nessa altura sim vestirei
o fato inteiro o gorro as ceroulas e
tudo oque tenho direito

Nãodeixade sercuriosoque um
anoapósomercado tercomeçadoa
subir a Economia portuguesa co
meçou a dar sinais de vida Subida
doPIBno segundotrimestre recor
de de exportações ou a subida da
confiançados consumidoresportu
guesessão apenas algunsdosexem
plos Nada de surpreendentepois o
passado mostrou nos que os mer
cados antecipam as recuperações
económicas Tem sido esse aliás o
meu principal argumento para es
tar optimista quanto ao futuro da
nossa economia Como sempre
acredito muito mais nos sinais de
que o mercado nos dá do que nas
1 001 análises deeconomistas Ban
cos centrais evidentes

Outro dos aspectos que me fa
zem ter apenas metade do fato de
tourovestido temaver comas taxas
dejuro implícitas no mercado se
cundário das obrigações do tesou
ro a 10 anos Apesar de terem caído
depois daquela subidavertiginosa
na altura da crise política quando
Portas saiu regressou Cavacovol
touacolocá lo de ladoe no fim teve
de o aceitar com mais poder que
nunca osjuros a 10 anos não têm
conseguido quebrar o importante
suporte entre os 6 3 e os 6 4

Continuo a considerar crucial

para a evoluçãoda economiaportu
guesaabaixadessa taxadejuro im
plícita para um regresso em pleno

de Portugal aosmercados eparaal
guma folga negocia numa possível
renegociação de um segundo me
morando com a Troika E paraisso
era muito importante uma quebra
desse suporte

O agravamento da tensão em
relação à Síria tem penalizado os
mercados nas últimas duas sema
nas Mais do que as guerras o pe
ríodoqueantecede as intervenções
militares é o que mais penaliza os

mercados pela incertezaqueem si
encerra e pelomedo que se apossa
dos investidores É durante esse
período que osmercadosvão des
contando o efeito negativo que
esse conflito bélico vem a ter e na
maiorparte das vezes depois da in
tervenção militarse iniciar osmer
cados recuperam poisjádesconta
ram esse cenário

Estando eu longe bem longe
de ser um especialista em questões

militares o pior cenário para os
mercados é o continuarda tensão e

deumaiminente intervençãonaSí
ria Naminha opinião o mercado
reagiriamais favoravelmente aum
ataque à Síria do que ao continuar
destas ameaçasedeste quase qua
se quase a intervir Naturalmente
que um acalmar da tensão seria
ourosobre azul mas isso parece me
óbvio e infelizmente umdos cená
rios mais improváveis

Em todas as análises faço ques
tão de referir o que é que me fará
mudardeopinião Neste caso aqui
lo queme faz despirametadedefato
de touro que tenhovestido é aque
bra novamente da zonade supor
te entre os 5 550 e os 5 700 pontos
Mas nem issome fará retirar o fato

de urso que tenho guardado no ar
mário há mais de um ano e que co
meça a cheirar amofo Para que tal
aconteça énecessárioque o PSI 20
quebre adecisiva zona de suporte
entre os 5 100 e os 5 200 pontos
Esse seria o cenário em queo gráfi
co dabolsaportuguesa tinha Bear
Market escrito natesta

Éverdadequehojeémais cómo
doparamimestar optimistadoque
quando o fiz pela primeira vez nos
últimos anos emJunho doanopas
sado Mas ninguém deve estar ex
cessivamente confiante nas suas
análises Omercado éumbicho trai

çoeiro que nos apunhala pelas cos
tas quando não lhe damos adevida
atenção e crédito Por isso estarei
atento aos suportes que referi no
parágrafo anterior e não hesitarei
em despir as vestes optimistas de
touro caso eles sejam quebrados
Masconfessoque sonhocoma rup
tura dos 6 400 pontos Não seriam
apenasboas notícias para os inves
tidores Seriaumgrande sinal para
a economiaportuguesa Mais um
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