Wall Street encerra sem direção mas
com variações mínimas
21:26 - 16/03/17
A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem tendência definida e com variações mínimas, com os
investidores a tomarem distância para se posicionarem em relação a vários acontecimentos
políticos e monetários no mundo.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,07%
(15,55 pontos), para as 20.934,55 unidades, mas que o Nasdaq valorizou 0,01% (0,71), para as
5.900,76. O índice alargado S&P 500, por seu turno, recuou 0,16% (3,88), para os 2.381,38
pontos.
"Os movimentos são limitados, sobretudo se se considerar tudo o que se passou ontem" [quartafeira] afirmou Art Hogan, da Wunderlich Securities, adiantando: "É um mercado que é capaz de
assimilar muita informação em pouco tempo".
Em primeiro lugar, o meio da semana foi marcado pela primeira subida da taxa de juro por parte
da Reserva Federal (Fed) em 2017, anunciado na quarta-feira, mas eclipsado pelo tom prudente
do banco central norte-americano sobre as suas intenções para os próximos meses.

"Os investidores continuam a assimilar o que a Fed disse e o que pode fazer agora, com os
investidores a reagirem muito bem à subida das taxas de juro de referência e aos comentários que
a acompanharam", resumiu David Levy, da Republic Wealth Advisors.
A isto acrescentou-se hoje a manutenção das taxas juro por parte dos bancos centrais britânico,
japonês e suíço, o que pareceu tranquilizar os investidores quanto às perspetivas, sempre
acomodatícias (favoráveis ao crescimento económico), mesmo que as taxas chinesas tenham sido
elevadas.
Sempre no plano internacional, "a eleição na Holanda acalmou as inquietações", com os
eurocéticos do Partido da Liberdade a falharem a vitória, destacaram os analistas da casa de
investimento Charles Schwab.
Na perspetiva norte-americana, os indicadores do dia foram animadores devido à descida das
inscrições semanais no subsídio de desemprego e uma subida do início de obras em fevereiro.
Do lado menos positivo, o mercado do petróleo, que tem baixado de forma acentuada desde o
início de março, não conseguiu relançar-se hoje, com ganhos, em contexto de dúvidas
persistentes sobre as perspetivas de redução da oferta.
Por fim, os investidores também foram confrontados com a apresentação do primeiro orçamento
da presidência Trump, marcada pela redução das despesas com a diplomacia e pelo aumento das
despesas com a defesa.
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