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Acções versus obrigações

Quanto menos pagarmos por uma acção, relativamente
aos seus lucros, melhores serão os retornos futuros
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Nos mercados financeiros há urna atrac-
ção irresistível pelos investimentos de
que toda a gente fala. São esses, os que
toda a gente quer ter e onde reina a
excitação, que grande parte das insti-
tuições financeiras se apressam a ofe-
recer. Ninguém quer ficar para trás.

E certamente intuitivo e simples de
explicar porque devemos comprar acti-
vos com hons rendimentos quando
estão baratos. O que tem funcionado
no investimento nos últimos 80 anos
é comprar lucros baratos; comprar
acções que transaccionam a múltiplos
baixos dos seus lucros, Os lucros são
aquilo que resta depois da empresa
pagar todas as suas contas e, portan-
to, são o motor principaÌ do preço das
acções: Quanto menos pagarmos por
uma acção, relativamente aos seus
lucros, melhores serão os retornos
futuros.

O rácio preçollucros da acção, vul-
garmente apelidado de PER (price ear-
nings rácio) é o preço da acção a diú-
dir pelos seus lucros por ac$o. O inver-
'so deste rácio é o yield dos lucros. Este
yield reflecte o retorno que recebería-
mos se a empresa distribuísse todos
os seus lucros sob a forma de diüden-
do em vez de os reinüestir na empre-
sa (o payout ratio é a percentagem de
lucros que a empresa distribui sob a
forma de diúdendos e o restante é reti-
do na empresa para reinvestimento).

O yield dos lucros é calculado divi-
dindo o lucro por acção pelo preço da
acção. Dito de outra forma, uma acção
com um PER de 20 tem um yield de
5%. A EDP, com as acções a cotar a cer-
ca de 2,2O Euros por acção tem um
PER de 7 (lucro por acção de 0,314, ou
seja,2,20l0,3la= fl. Oyield dos lucros
é, portanto, 14,27y". Por outras pala-
vras, quanto mais baixo o PER, mais
barata está a acção e mais elevado é o
yield dos lucros (a EDP distribuiu em
2011 cerca de 55% dos lucros gerados).
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O conceito de yield dos lucros é mui-
to útil quando queremos comparar
oportunidades de investimento. Por
exemplo, a empresa petrolífera fran-
cesa TOTAL transacciona a 6 .49 vezes
os lucros, ou seja, com um yield.de
15,47o (deste rendimento cerca de 43o/o
será distribuido aos accionistas. equi-
valendo a uma taxa de dividendo de
6,5lyo). Se compararmos o yield dos
lucros da TOTAL com oyield das obri-
gações soberanas a 10 anos daAlema-
nha(L,S2o/'),da França (2,86%) ou dos
Estados Unidos (1,82%), verificamos
que a diferença é muito substancial,
mesmo considerando apenas a taxa
de dMdendo. A mesmayieÌd em Por-
tugal é de ll.ï3yq mas comporta o ris-
co da reestruturação da dívida .

Com a acção, o investidor consegue
um rendimento muito superior. Aobri-
gação alemã a l0 anos paga um cupão
de L,75o/o. Se o investidor aplicar aí
10.000 Euros, receberá 175 Euros por
ano durante os próximos 10 anos, no
total de 1750 Euros. No final do pra-
zo, o governo alemão devolve{he os
10.000 Euros. Contudo há um senão:
desde 1926, a taxa média de inflação
é de3%lano. Assumindo esta taxa de
inflação para os próximos 10 anos, isto
significa que os 10.000 que o gover-
no.alemão vai devolver valerão nes-

sa altura 7.374 Eurol A desvaloriza-
ção do poder de compra deste inves-
timento é.de26,3/".

Serve esta explicação simples para
demonstrar que o investimento em
acções excepcionais que produzem
rendimentos superiores permitirá aos
investidores, não só proteger o seu
poder de compra, mas também poten-
ciar a rentabilidade das suas poupan-
ças no f.uturo. Melhor ainda, se este
investimento for reaÌizado com crité-
rio e cÒm este horizonte de investi-
mento, o risco é muito limitado.

No passado dia 04 de-Maio, o fundo
soberano da Noruega anunciou ter
vendido toda a dívida portuguesa e
irlandesa e reduzido os seus investi-
mentos em dívida da Itália, Espanha
e Reino Unido. Apesar disto, o mesmo
fundo tem optado por manter e até
reforçaras posições que tem nas empre
sas cotadas nacionais.

O gestor do fundo declarou em Mar-
ço que considerava as empresas por-
tuguesas um melhor investimento que
a díúda nacional. Agoraúemos a saber
que pôs a "carteira" onde haüa posto
a boca. É assim que deve ser.
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Empresa petrolífera TOïAL transacciona a 6,49 vezes os lucros


