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Sideways markets
ou mercado caïanguejo
Katsenelson não investe num índice, investe num conjunto limitado de excelentes
empresas com vantagens competitivas, quando estão baratas
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Na conferência organizada pelo "Jor-
nal de Negocios" dia 19 deste mês, John
Authers, principaÌ conferencista e colu-
nista do "Financial Times", fez a sua
apresentação defendendo que estamos
num mercado "caranguejo", ou seja
um mercado que anda de lado.

Embora nunca tënha feito referên-
cia a Vitaliy Katsenelson ou ao livro de
sua autoria "Sideways Markets" (2011),
quem leu o liwo percebeu que Authers
apresentou os argumentos do autor
para dizer que não estamos num buÌ!
market, estamos, segundo eÌe, num
mercado "caranguejo", que anda de
lado há vários anos e tudo leva a crer
que continuará a andar mais alguns.

Na sua apresentação, justifica este
possível comportamento para os pró-
ximos anos por duas razões: primei-
ro, pelo facto de estarmos num pro-
cesso de desaÌavancagem â nível mun-
dial em'que Estados, empresas e
consumidores têm que reduzir o seu
endividamento. Segundo, porque o
mercado se.encontra ao valor justo,
ou seja, os PEKs - Price Earnings Ratio
- avaliados com base na média dos
resultados das empresas nos últimos
10 anos, estão a níveis que correspon-
dem ao justo valor que produzem. Ape-
sar das grandes variações observâdas
nos mercados nos últimos 10 anos. se
os investidores tivessem investido no
índice, desde 2000, estavam a zero. De
acordo com esta teoria. até 2O2,0 os
mercados continuarão a andar de Ìado.

Depois, veio o tempo das perguntas:
o que devem então fazer os investido-
res? Nestas situações as respostas rara-
mente são muito concretas, por limi-
tações impostas pelas instituições que
cada um representa, ou outras.

O fàcto dos indices não "irem a lado
nenhum", como Íeferiu Authers, não
quer dizer que os investidores não
devam investir em acções. Katsenel-
son defende aliás que há excelentes
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condições para ganhar dinheiro nes-
tes mercados. É importante saber ava-
liar as empresas, procurar e encon-
trar as que têm excelentes posições
competitivas eque por isso terão bons
resultados, verificar que têm pouca
dívida e que são geridas por gestores
capazes. Depois, comprar apenas quan-
do estão baratas.

IhtseneÌso[ que regularmente expres-
sa as suas opin iões no "Financia l
Times", Barron's, Institutional Inves-
tor, Bloomberg "New York ?osf', enffe
outros, é um investidor emvalor conhe
cido pelo seu bom senSo. Katsenelson
não investe num índice, investe num
coqlunto limitado de exceÌentes empre-
sas com vantagens competitivas, quan-
do estão baratas. Portanto, mesmo
quando o mercado "transacciona numa
banda", é possível obter boas rentabi-
lidades.

Questionados onde investi[ os con-
ferencistas sugeriram o mercado ame-
ricano, com o afgumento que é o mer-
cado que tem recuperado melhor.

No site da Casa de Investimentos,
pode encontrar um conjunto de arti-
gos escritos desde Novembro de 2008,
no Correio do Minho. Ao longo des-
tes últimos três anos, aconselhamos
os investidores a investir em acções
americaÀas. A propósito da descida
no rating dos Estados Unidos, e com

os mercados.a cair cerca de 20% dos
máximos do ano, escrevi aqui o pri-
meiro artigo: "Ignore a Multidão". Expli-
cámos porque era aquela altura exce-
lente para comprar acções de boas
empresas, grandes máquinas de fazer
dinheiro para os seus accionistas e que
estavam baratas. Desde então, o rner-
cado subiu cerca de 25o/o.

Como diz Warren Buffett, "O futuro
nunca é claro e paga-se um preço mui-
to elevado por um consenso alargado.
Aliás, a Incerteza é amiga do investi-
dor de longo prazo"

Continuamos a encontrar excelen.
tes empresas a transaccionar a des-
conto significativo do seu valor. Con-
tudo, são hoje muitas menos. É, nâ
minha opinião, muito importante dizer
aos investidores que é fundamental
avaliar os negócios por trás dessas
acções e certificar-se que estão bara-
tas. Só assim protegem e rentabiÌizam
o seu dinheiro, quer o mercado se com-
porte em "sideways" ou não.

Só com más notícias é que consegui-
mos comprar boas empresas baratas.
Como disse um dia Keynes, quando
todos concordam com os méritos do
investimento já ele estará caro.
Pres'iãpnte do Conselho de Adminisnação
Casa de Inaestimentos - Gestão de Patri-
mónios, S.A,
Escreve à sexta-feira
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Emília O. Vieira

Comprar empresas de renome é um bom


