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1. Introdução 

A minha experiência com ações americanas começou no final de 1999, já perto 

do rebentamento da bolha da internet: 

 

Naquele tempo havia uma euforia em torno de tudo o que tinha a ver com a 

internet, mas em termos de estratégias de intervenção no mercado o que 

estava na moda era a Análise Técnica e o day trading com ações do Nasdaq 

100.  

Quando o Nasdaq 100 começou a descer bastante desinteressei-me das 

ações e dediquei-me exclusivamente ao trading em futuros, porém, é curioso, 

deixei uma ponta solta na minha conta da E-Trade… tinha comprado umas 

ações de uma empresa chamada NetZero, salvo erro a $1 e elas rapidamente 

caíram mais de 50% para menos de $0,5… era demasiado penoso olhar para o 

valor da conta na E-Trade, pelo que nunca mais entrei no site e eventualmente 

esqueci-me que tinha essas ações.  

Até que em 2004 a minha mulher, Catarina, abriu uma carta oriunda da E-

Trade com o extrato e ficou espantada com o valor… a NetZero tinha-se 
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fundido com a Juno para formar a United Online, que por sua vez estava 

cotada acima dos $40! Se me recordo corretamente ainda demorámos uns 

dias a recuperar a password da conta e acabámos por vender essas ações da 

United Online por $36. Vi agora que a United Online já não é cotada, foi 

adquirida em 2016 pelo B. Riley Financial, por $11 por ação.  

Possivelmente motivado por este episódio fortuito, em 2005 regressei às 

ações americanas, desta vez de uma forma mais profissional e estruturada, 

tendo inclusivamente lançado, com um amigo e sócio, o site 3 Stocks on Fire, 

em inglês para o público americano. A nossa ideia era escrever diariamente 

sobre 3 ações americanas que estivessem on fire, ou a “disparar”… 

Já na altura a Catarina era boa no marketing e as minhas análises estavam a 

atrair cada vez mais público, pelo que, cerca de três meses depois, lançámos 

uma versão paga do serviço, com um Portfolio de ações recomendadas. O 

serviço pegou de estaca quando identifiquei uma small cap (que era do 

OTCBB) e escrevi uma análise que provava, “irrefutavelmente”, que a 

empresa valia 20 vezes mais. Eu estava absolutamente convicto da validade 

da minha análise, pois era baseada em documentos oficiais publicados na SEC. 

Depois de nós e os Subscritores termos comprado as ações decidimos abrir a 

análise ao público em geral e a Catarina publicou-a no Fórum da EBAY no 

Yahoo Finance, porque a micro-cap fazia uma coisa relacionada com a Ebay… 

na realidade o que fazia era colocar os artigos das pessoas à venda na Ebay, tal 

como mais tarde foi satirizado no filme Virgem aos 40 Anos. Lembro-me de na 

altura não ter ficado espantado por a ação ter subido 1.300% em apenas três 

sessões e de termos recomendado a venda nessa altura, sendo que alguns 

Subscritores ficaram com elas, à espera dos 2.000%... 

Mais tarde, com mais conhecimento, percebi que as “provas” na realidade 

poderiam ser manipuladas através de um desfasamento temporal nas várias 

informações e que a empresa era mais uma diluidora da pesada do OTCBB que 

eventualmente caiu 99,9% e desapareceu.  

De qualquer modo este sucesso atraiu bastantes Subscritores para o 3 Stocks, 

e cada vez mais exigentes, pelo que fui forçado, pelo meu próprio interesse, 

mas também pelas questões dos Subscritores americanos, a estudar tudo o 
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que pudesse sobre Análise Fundamental de ações individuais. Li vários livros 

sobre o assunto, mas os que mais me ajudaram na altura foram o One Up on 

Wall Street e o Mastering Fundamental Analysis.  

E claro, dediquei-me a estudar a fundo as empresas… tinha um certo fascínio 

por empresas do OTCBB e lancei também um site chamado OTCBB Coverage, 

em que a minha missão era basicamente descobrir os podres das micro-caps… 

lembro-me que a cada 20 que analisava, havia 1 mais ou menos fiável, o que 

acabava por ser desgastante.  

Em 2008, numa bela manhã na Ericeira, decidi que a sociedade que tínhamos 

no 3 Stocks (eu escrevia praticamente 100%, a Catarina trabalhava no 

marketing e ficávamos com 50% do Lucro) não podia continuar e entreguei a 

pasta ao meu sócio. Não vendi, entreguei.  

Uns meses mais tarde, já em 2009, criei o BorjaInvest, onde comecei por 

analisar as ações do PSI20, porém passados uns meses fomos também para as 

ações americanas… é um chamariz que acaba sempre por ser irresistível. Por 

motivos aos quais sou alheio o projeto terminou no final de 2010, mas hoje em 

dia fico satisfeito por saber que muitos Subscritores ganharam bastante com 

as minhas recomendações, embora também tivéssemos alguns limões, 

basicamente empresas chinesas com contabilidade fraudulenta.  

Entre 2010 e 2015 estive apenas nos futuros, principalmente do S&P500, o 

que, podendo até compensar financeiramente (aos poucos que consigam ter a 

disciplina para cumprir sempre regras sólidas de controlo do risco) é 

extenuante do ponto de vista físico, mental e familiar, pois os futuros estão 

abertos 24 horas por dia e são absolutamente viciantes, num combate que era 

cada vez mais difícil e desigual com os robots de trading.  

Em julho de 2015 jurei a mim mesmo e aos que me acompanhavam que nunca 

mais tocaria no mercado de futuros (já passaram quase cinco anos e estou a 

cumprir) e em 21 de agosto de 2015 lancei o Borja on Stocks para analisar 

ações europeias.  

Como sempre aconteceu na minha carreira, fui resistindo às ações americanas 

até que em 25 de março de 2019 lá fui eu, criei o Borja on Stocks US e desta 

vez é para sempre.  
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Demorei vinte anos a transformar uma paixão intensa – mas intermitente - 

num amor para a vida, mas aos 43 anos de idade acredito que não foi tarde.   

2. Escolha do Intermediário Financeiro 

É evidente que para investir em ações necessitará de ter conta aberta num 

intermediário financeiro vocacionado para o efeito, um banco ou uma 

corretora.  

Desde que em 1998 comprei as minhas primeiras ações – da Gestnave, na 

Bolsa de Lisboa – já tive conta de investimentos em bastantes intermediários 

financeiros, deixem ver se me lembro de todos: 

• Fincor 

• Banco Espírito Santo 

• Central Banco de Investimentos 

• XpressTrade 

• BIG Corretora 

• Internaxx 

• InterActive Brokers 

• E-Trade 

• Velocity Futures 

• ADM Investor Services 

• TradeZero 

• Banco Santander 

• DeGiro 

É possível que me tenha escapado algum, mas o que podem reparar é que não 

há ali qualquer corretora de CFDs/Forex, pois essas atuam como contraparte 

das posições dos clientes, pelo que têm um interesse económico em prestar 

um mau serviço.  

Estão ali alguns bancos, corretoras de ações e corretoras de futuros… pode 

dizer-se que tenho alguma experiência com intermediários financeiros e 

antes de mais, devo afirmar que nunca perdi dinheiro por falência de um 

intermediário financeiro e, nos contatos que estabeleci com investidores ao 
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longo dos 21 anos em que escrevo sobre Bolsa, nunca conheci um investidor 

que tivesse perdido dinheiro por falência de um banco ou corretora.  

Isto porque os títulos são seus e em caso de problemas com determinada 

instituição financeira, são transferidos para outra instituição financeira. Isto 

acontece mesmo quando os títulos estão agregados em street name ou numa 

omnibus account.  

Claro que, para além das instituições em que eu já tive conta, existem muitas 

outras que são igualmente legítimas e potencialmente mais atrativas para os 

investidores.  

Os bancos costumam ter dois tipos de problemas principais: as suas listas de 

ações para negociação só incluem as empresas que pertencem aos grandes 

índices e as comissões são bastante mais elevadas do que nas corretoras, que 

são mais especializadas.  

Nas corretoras para mim o mais importante é que não aliciem para produtos 

financeiros tóxicos, como CFDs e Forex e que atuem no mercado acionista 

real… gosto de comprar ações na corretora e vê-las passar na Refinitiv (antiga 

Reuters Eikon) para confirmar que as ordens foram mesmo executadas na 

NYSE ou no Nasdaq.  

Outra variável que é obviamente importante são as comissões de corretagem 

para ações americanas.  

Atualmente uso a DeGiro, que tem comissões para ações americanas 

semelhantes às portuguesas (e muito abaixo do que cobram para ações 

cotadas em outras praças europeias, o que é um paradoxo) e estou bastante 

satisfeito.  

Mas atenção: não sou afiliado da DeGiro e não sou de forma alguma 

compensado por escrever que é uma boa corretora, sou apenas um cliente 

como qualquer outro. Já uma vez me contactaram da DeGiro com uma 

proposta para angariar clientes, mas recusei, pois o Borja on Stocks quer 

manter-se independente de todos os intermediários financeiros.  

www.borjaonstocks.us
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Para mim é completamente indiferente qual é a corretora que os Subscritores 

usam… muitos têm conta aberta na LJ Carregosa, na BIG Corretora, no 

BancoInvest, etc, que são perfeitamente legítimas e possivelmente até terão 

propostas de valor mais atrativas para os investidores, nomeadamente a 

proximidade geográfica e o tratamento personalizado.  

A corretora em que compra/vende as ações é obviamente importante, mas 

mais importante ainda é que sejam as ações certas… daquelas que sobem       

3. Large Caps vs Small Caps 

Nos Estados Unidos temos os seguintes mercados acionistas, por ordem de 

importância, ou de valor de mercado do conjunto das empresas listadas: 

• New York Stock Exchange (NYSE) 

• NASDAQ 

• American Stock Exchange (AMEX) – adquirida pela NYSE em 2008 

• Over The Counter Bulletin Board (OTCBB) 

• Pink Sheets (PK) 

Devo dizer que nunca investi numa PK, não porque tivesse aversão a micro-

caps – antes pelo contrário – mas porque sempre considerei que a informação 

disponibilizada era insuficiente.  

As empresas cotadas no OTCBB (que são mais de 10.000) já têm de publicar 

forms 10-Q (relatórios trimestrais) e 10-K (anuais) completos, assim como 

informações relativas ao insider trading e outras relevantes, pelo que 

antigamente me sentia confortável com este grupo de empresas. Porém com 

o passar dos anos, como referi, fui ficando desgastado por tantas empresas 

terem rabos de palha que impediam que valorizassem e acabei por considerar 

que não valia a pena o esforço de analisar ações do OTCBB. Se as empresas 

fossem realmente boas (e sérias) eventualmente seriam admitidas à cotação 

no NASDAQ ou na NYSE. 

Principalmente por causa deste fator, mas também porque a DeGiro só aceita 

ordens para ações cotadas na NYSE ou no NASDAQ, atualmente só invisto em 

www.borjaonstocks.us
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ações cotadas nestes dois mercados principais, que ainda assim têm 3.600 

ações por onde escolher.  

As ações da NYSE e do NASDAQ podem ser agrupadas em índices, entre os 

quais os seguintes: 

• S&P 100 (as 100 maiores empresas por capitalização bolsista) 

• NASDAQ 100 (as 100 maiores empresas cotadas exclusivamente no 

Nasdaq) 

• S&P 500 (500 maiores) 

• Russell 1000 (1.000 maiores) 

• Russell 3000 (3.000 maiores) 

• Russell 2000 (as 2.000 mais pequenas das 3.000 maiores) 

• Nasdaq Composite (todas as empresas cotadas no Nasdaq) 

Enquanto que a bolsa Nasdaq calcula os seus próprios índices, a Standard & 

Poors e a FTSE Russell calculam índices que incluem ações cotadas quer no 

Nasdaq, quer na NYSE.  

A maioria dos analistas e investidores dedicam os seus esforços a analisar as 

empresas maiores e mais conhecidas, aquelas que pertencem aos índices S&P 

100 e Nasdaq 100, porém eu prefiro focar-me naquelas que pertencem ao 

índice Russell 2000, pelos seguintes cinco motivos principais: 

1º - As empresas maiores já são seguidas e escrutinadas por centenas de 

analistas, pelo que é pouco provável que o meu trabalho consiga acrescentar 

algo de novo ou surpreendente que me dê uma vantagem competitiva.  

Dentro do S&P 100 ou do Nasdaq 100 existem muito poucas ineficiências que 

possam ser exploradas, porque tudo o que há para saber sobre cada uma 

dessas empresas já foi estudado, disseminado e incorporado pelo mercado.  

Já nas empresas que pertencem ao índice Russell 2000 existem muitas 

ineficiências de mercado e oportunidades óbvias, porque na maior parte dos 

casos há poucos analistas a seguir os desenvolvimentos e a informarem os 

investidores. Por exemplo, pode sair uma notícia que evidentemente torna a 

empresa 100% mais valiosa e a ação inicialmente só sobe 10%, porque existe 

uma ineficiência… 

www.borjaonstocks.us
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-09/where-have-all-the-u-s-public-companies-gone
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-09/where-have-all-the-u-s-public-companies-gone


 
 

10 | © 2020 - Borja On Stocks www.borjaonstocks.us 
 

2º - No final de 2019, o conjunto das empresas do S&P 100 tinha um valor de 

mercado de $18,1 Trillion e o conjunto das empresas do Nasdaq 100 um valor 

de $9,8 Trillion. Estas empresas são tão valiosas porque cresceram muitíssimo 

no passado… mas é praticamente garantido que não poderão crescer a taxas 

elevadas no futuro, simplesmente porque é quase impossível que valham mais 

do que a economia mundial, que em 2019 foi de $88 Trillion.  

Se nos próximos 30 anos o PIB mundial crescer à taxa média anual de 3%, em 

2050 será de $214 Trillion. Para que o valor das empresas do S&P 100 não 

ultrapasse o do PIB mundial, a taxa média anual máxima a que poderão 

aumentar de valor é de 8,6%... isto se essas 100 empresas mais valiosas 

tomarem conta do mundo todo, o que evidentemente não vai acontecer.  

O que acontece é que as fast growers do passado chegam a um ponto de 

maturidade em que, pela sua dimensão e quota de mercado, deixam de ter 

tanto potencial de crescimento e passam a ser mais cash cows, com bons 

dividendos, pouco risco e relativamente baixos retornos. 

A Capitalização Bolsista do conjunto das empresas que integram o Russell 

2000 é de $2,3 Trillion, ou seja, estas 2.000 empresas todas juntas valem cerca 

de 1/8 das 100 maiores, pelo que não existe qualquer impedimento ao 

crescimento por o mundo não ser suficientemente grande para elas; 

3º - Onde está o ganho é em identificar empresas pequenas (à escala da Bolsa), 

que tenham vantagens competitivas que as possam levar a um dia serem 

grandes. É nessa passagem de pequena a grande que surgem as grandes 

valorizações no mercado de ações… ou vá lá, na passagem de pequena a média 

e/ou de média a grande.  

Mas de gigante a gigantona? Pode ser um grande passo em termos absolutos, 

mas não em termos percentuais, que é o que mais interessa aos investidores; 

4º - Vários estudos sugerem que, após um longo período de outperformance 

das large caps, algures no tempo será novamente a vez das small caps 

brilharem, até porque no muito longo prazo as small caps têm tendência a 

valorizar mais do que as large caps, ainda que seja também com uma 

volatilidade mais elevada: 

www.borjaonstocks.us
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5º - Quando refiro “small caps” no contexto do mercado americano convém 

explicar que seriam empresas bastante grandes se fossem inseridas no 

contexto português e que quase todas as ações que analiso, caso fossem 

portuguesas, pertenceriam ao índice PSI20.  

Grosso modo as ações que pertencem ao índice Russell 2000 têm uma 

Capitalização Bolsista entre $150 Million e $10 Billion.  

4. Análise Técnica vs Análise Fundamental 

A Análise Técnica consiste no estudo do gráfico da cotação e é muito fácil e 

rápida de produzir, pelo que costuma ser prontamente adotada pelos 

investidores recém-chegados ao mercado.  

Em 5 minutos qualquer investidor traça umas linhas de tendência, desenha 

uns padrões, adiciona uns indicadores e tem uma análise técnica pronta a 

utilizar… por exemplo, vou gastar aqui cinco minutos a analisar o gráfico da 

Apple: 
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A Apple tem uma resistência no máximo histórico fixado nos $327,85, em 

janeiro de 2020, que se for ultrapassada, poderá dar um novo impulso à 

cotação. Neste momento a linha de tendência ascendente anterior foi 

quebrada em baixa, o que sugere um período de pausa/consolidação. O 

oscilador estocástico está num nível overbought pelo que poderá estar a 

sinalizar uma correção iminente. No caso de haver uma correção, a Apple tem 

vários gaps por fechar, nos $293,69, nos $245,7 e nos $228,5 e claro, tem 

suporte no mínimo de março, nos $212,81.  

O Fibonacci retracement dos 50% está nos $268 e pode haver uma correção 

saudável até esse nível. Ou então rompe para novos máximos e se isso 

acontecer com um volume acima da média, é um sinal positivo. O preço está 

acima da média móvel de 50 dias cuja inclinação é positiva, portanto a 

tendência é ascendente.  

OK, concedo que demorei quase 10 minutos a preparar o gráfico e a escrever 

os parágrafos anteriores… mas reparem que para além do mambo jambo 

www.borjaonstocks.us


 
 

13 | © 2020 - Borja On Stocks www.borjaonstocks.us 
 

técnico, que até pode impressionar alguns leigos, não está ali nada que tenha 

valor, apenas um conjunto de “ses” e uma sugestão explícita de acompanhar a 

cotação para ver o que acontece.  

Esta análise técnica não serve para nada e não dá qualquer segurança a uma 

decisão de comprar/manter/vender.  

Uma Análise Fundamental é completamente diferente e demora no mínimo  

três horas a produzir.  

Tem a ver com considerar que as ações são títulos que representam a 

propriedade de uma empresa e depois ir estudar os indicadores económicos e 

financeiros dessa empresa, não apenas no momento atual, mas no seu 

contexto histórico e também produzindo projeções para o futuro. 

Os objetivos de realizar uma análise fundamental têm a ver com o seguinte: 

1º - Identificar a história de investimento, ou seja, ver claramente quais são os 

fatores chave que irão influenciar o valor da empresa no médio/longo prazo; 

2º - Discernir se as ações estão subavaliadas ou sobre-avaliadas pelo mercado, 

tendo em conta essa história de investimento.  

Há uns anos publiquei um artigo acerca das diferenças entre a Análise Técnica 

e a Análise Fundamental, que mais tarde foi transformado num vídeo animado 

do YouTube: Análise Técnica vs Análise Fundamental 

No Borja on Stocks US publicamos uma Análise Fundamental por dia útil e são 

essas análises que utilizamos, quase em exclusivo, para as nossas 

recomendações de compra e venda de ações americanas.  

5. Screeners vs Conhecimento das Empresas 

Quando os investidores olham para 3.600 possibilidades, ou mesmo as 2.000 

ações que integram o Russell 2000, pensam logo: “mas são tantas, como é que 

vou saber quais são as melhores?” 

Como analisar cada uma delas profundamente parece uma tarefa impossível, 

procuram simplificar, escolhendo alguns indicadores de Análise Fundamental 

www.borjaonstocks.us
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populares e objetivos, como o Price to Sales Ratio, o Price to Earnings Ratio e 

o Price to Book Value, ou ainda indicadores que tenham a ver com taxas de 

crescimento das Vendas e dos Lucros.  

A seguir estabelecem umas condições, por exemplo “PER abaixo de 10 e 

crescimento do EPS acima de 20%”, colocam num screener e obtém uma lista 

de ações que cumprem esses critérios.  

Alguns websites até já têm algumas fórmulas pré-programadas que 

supostamente são usadas por grandes gurus, que retornam listas de ações 

supostamente recomendadas pelas estratégias desses gurus.  

Ora, eu não conheço nenhum grande investidor que baseie a sua estratégia 

num conjunto de fórmulas simples e imutáveis. Existe sempre uma boa dose 

de subjetividade e arte nas análises e seleções de ações, pois para fazer 

previsões acerca do futuro não basta saber quais são os números, é preciso 

compreendê-los. 

Porquê que as Receitas têm esta tendência? Porquê que esta ação está com 

um PER tão baixo/atrativo? O que poderá aumentar as margens de lucro? Por 

mais que a empresa cresça, vale 30 vezes as suas Receitas anuais? 

Este é o género de perguntas que o analista fundamental procura responder, 

de forma a conhecer profundamente os fatores que influenciam os 

fundamentais da empresa, os seus múltiplos de valorização e 

consequentemente, a médio/longo prazo, as cotações.  

Analisar profundamente 2.000 ações, uma de cada vez, é uma tarefa que leva 

vários anos e se considerarmos que os fundamentais vão evoluindo e que há 

que atualizar as análises iniciais, é mesmo uma tarefa interminável, o que a 

meu ver é ótimo: tenho um entretenimento lucrativo para a vida toda! 
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6. Market Timing 

Certamente o caro leitor já ouviu falar do Bull e do Bear market?  

Bull market significa mercado com tendência generalizada de subida (os 

índices e a maior parte das ações individuais sobem) e Bear market significa 

mercado com tendência generalizada de descida.  

Um dos grandes braços da análise de ações é o Market Timing, que defende 

que se deve comprar ações no início do Bull market e vender no início do Bear 

market, ou seja, estar investido em ações individuais quando a tendência do 

mercado em geral é ascendente e mudar para Cash ou Obrigações quando é 

descendente.  

Esta estratégia é defendida em bastantes livros sobre Bolsa, inclusive a obra 

prima que é o livro Ganhar em Bolsa, de Fernando Braga de Matos.  

O problema é que existem sempre dúvidas sobre se estamos em Bull market 

ou Bear market, por causa da volatilidade de curto e médio prazo do mercado. 

Um movimento descendente é uma simples correção, ou o início de um Bear 

market? E uma subida após uma descida vertiginosa, é um ressalto num Bear 

market e depois a tendência descendente continua? Ou afinal é um novo Bull 

market?  

Estas dúvidas existem sempre, pelo que não é aconselhável utilizar o Market 

Timing como estratégia exclusiva.  

Ainda que o Market Timing não seja muito fiável, existem situações em que a 

probabilidade de acerto na direção futura do mercado em geral é mais 

elevada… para fazer previsões acerca do mercado em geral é necessário 

compreender três situações: 

1ª – Que o mercado desconta o futuro, ou seja, a cada momento o mercado 

não está a refletir o presente, mas sim o futuro expectável dentro de 6 a 12 

meses; 

2ª – Que a economia e o mercado são cíclicos: a seguir à recessão vem a 

expansão e a seguir à expansão vem a recessão, sendo que as expansões 
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costumam ser longas e estáveis (cinco ou mais anos de crescimento 

moderado) e as recessões costumam ser rápidas e instáveis (cerca de um ano 

de contração económica e muita volatilidade no mercado); 

3ª – Que o público em geral, o senso comum, influenciado pelos media, 

costuma estar errado: quando o público em geral está pessimista 

provavelmente será boa altura para comprar ações e quando o público em 

geral está muito otimista, provavelmente será melhor ir vendendo algumas 

posições.  

Claro que tudo isto é bastante subjetivo e é por isso que não se deve dar 

demasiada importância ao Market Timing, mantendo posições em ações 

individuais para lá dos ciclos económicos e dos ciclos de mercado, como fazem 

os grandes empresários que são os mais ricos da lista da Forbes: não vemos 

um Jeff Bezos, ou um Bill Gates, ou um Amâncio Ortega, ou um Bernard 

Arnault a venderem as suas posições porque “vem lá um Bear Market”.  

No longo prazo as boas empresas, aquelas que têm vantagens competitivas 

únicas, acabam por ir valorizando, para lá dos Bulls e Bears.  

É necessário referir também que, nos Estados Unidos, em média, quando há 

um Bear market, cerca de 20% das ações contrariam a tendência do mercado 

em geral e valorizam, consubstanciando a ideia de que “há sempre um Bull 

market em qualquer lado”.  

7. Stock Picking 

A estratégia de intervenção no mercado de ações apelidada de Stock Picking 

consiste em selecionar e investir em ações pelos seus méritos intrínsecos, 

ignorando a macroeconomia e a tendência do mercado em geral.  

Este é o método mais sólido e potencialmente mais lucrativo em termos de 

longo prazo, porém exige que se estudem os fundamentais de cada uma das 

empresas profundamente.  

É também necessária uma mentalidade de longo prazo e resiliência em relação 

às correções e drawdowns (que podem ser superiores a 50%) para manter as 

ações fundamentalmente atrativas durante muitos anos, tipo 20 anos ou mais.  
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O “segredo” desta estratégia consiste em construir uma história de 

investimento para cada ação e depois investir naquelas que têm histórias mais 

apelativas, ou melhor, cuja relação potencial de lucro / risco seja mais elevada.  

Pessoalmente, provavelmente influenciado pelo livro Ganhar em Bolsa, 

comecei pelo Market Timing e pela Análise Técnica, depois evolui para o Stock 

Picking e Análise Fundamental e agora estou a tentar aproveitar o melhor dos 

dois mundos, tendo como estratégia principal o Stock Picking, mas sem 

desconsiderar totalmente o Market Timing.  

8. Quando comprar? 

Em termos de Market Timing, é relativamente simples, quando a economia 

está a entrar em recessão e existe um grande pessimismo no público em geral, 

devemos comprar ações.  

E quando há uma ampla confiança, bom crescimento económico, baixo 

desemprego e um otimismo exacerbado que leva a múltiplos de valorização 

muito acima da média, devemos vender.  

É simples, mas subjetivo, por tal devemos tomar estas indicações como gerais 

e sem grandes certezas, a não ser em casos muito específicos de grande 

unanimidade, que deverá ser naturalmente contrariada.  

E quando comprar cada ação específica? 

Quando a história de investimento é muito apelativa e a ação se encontra 

subavaliada, ou seja, quando tem um potencial de valorização bastante acima 

da média do mercado em geral (normalmente exijo que a expetativa à partida 

aponte para uma valorização duas vezes superior à média, ou seja, superior a 

15% ao ano).  
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9. Quando vender? 

A maior parte dos investidores tem bastante dificuldade em saber quando 

vender, mas se a história de investimento estiver bem construída, com uma 

motivação muito forte para adicionar as ações, então será fácil saber quando 

vender:  

- Vende-se quando a história de investimento deixa de ser válida.  

Por exemplo, imagine que compra ações de uma empresa porque considera 

que um novo produto que essa empresa irá lançar vai ser um sucesso e 

triplicar as Receitas num espaço de 5 anos, o que dá uma taxa média anual de 

crescimento das Vendas de 24,6%.  

Se depois o produto não tem o sucesso que imaginou, se as Vendas só sobem 

5%, é evidente que a sua história de investimento foi invalidada e que deverá 

vender as ações.  

Outro exemplo: imagine que considera que umas ações estão subavaliadas 

porque têm um PER de 8, que é cerca de metade do mercado em geral. A sua 

expetativa é que eventualmente essas ações sejam avaliadas pela média do 

mercado, ou seja, acredita numa expansão do múltiplo dos Lucros de 8 para 

16, o que em princípio implicaria uma subida de 100% da cotação.  

Mas depois descobre que essa subavaliação tem a ver com desvantagens 

competitivas intrínsecas e dificilmente ultrapassáveis, que a sua empresa está 

a perder quota de mercado e que os Lucros irão baixar de tal forma que o PER 

até poderá expandir-se para 16, mas não porque a cotação irá subir, mas sim 

porque o Lucro irá descer para metade. 

Nota: PER = Capitalização Bolsista / Resultado Líquido 

Neste caso também deverá vender as suas ações, porque a expetativa de 

subida da cotação deixou de ser válida.  

Mais um exemplo, para não serem todos negativos: imagine que compra ações 

de uma empresa inovadora porque é cliente dessa empresa, adora os serviços 

que presta e acha que no futuro irão ter uma ampla aceitação no mercado. 
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Quando comprou as ações a empresa tinha uma quota de mercado de apenas 

1%, mas você acha que eventualmente irá ser a maior empresa da sua 

indústria, com uma quota de 30%.  

E essa expetativa efetivamente acontece… a empresa vai crescendo, 

ganhando quota à concorrência e ultrapassa todas, tornando-se na maior 

empresa da sua indústria, com uma quota de mercado superior a 30%.  

Fantástico, provavelmente enquanto esta evolução aconteceu a ação 

valorizou uma série de bags… 

Nota: Um bag significa uma valorização de 100% e uma Tenbagger é uma ação que 

decuplica de valor 

…e agora em princípio será uma empresa madura, que paga bons dividendos, 

sem grande potencial de crescimento. Repare que para ir de 1% a 30% de 

quota de mercado a empresa terá crescido 30 vezes, mas agora para ir de 30% 

a 60% já só crescerá para o dobro. O potencial atual não tem nada a ver com o 

potencial que a empresa tinha no início.  

A sua expetativa foi cumprida, ganhou montes de dinheiro e agora vai manter 

as ações para quê? Não tem motivos para manter, a história de investimento 

cumpriu-se, você estava certo e chegou a altura de receber o prémio, 

vendendo a ação e investindo noutras ações com potencial de valorização 

relativamente elevado.  

Provavelmente deverá também consumir uma parte, pois a vida não é só 

investir, o dinheiro é um meio para uma vida melhor, não um fim em si mesmo.  

Pelo menos é desta forma que encaro o investimento em ações, faço-o com 

dinheiro que não preciso para o meu dia a dia (e vou adicionando mais 

mensalmente), mas por vezes, após fortes ganhos, sou capaz de retirar uma 

parte para investir noutras coisas ou fazer algo importante.  
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10. Conclusão 

As ações americanas, pela ampla diversidade de setores, indústrias e 

empresas absolutamente únicas são uma presença quase obrigatória no 

Portfolio de qualquer investidor sério em ações.  

A América é uma terra de oportunidades sem paralelo no mundo e é provável 

que esta situação continue ao longo do resto das nossas vidas, seja porque a 

Europa é demasiado estatizada e burocrática, seja porque a China não abre os 

seus mercados aos investidores estrangeiros (e tem práticas contabilísticas 

que deixam muito a desejar).  

Claro que um Europeu não deverá investir exclusivamente em ações 

americanas – até porque provavelmente terá mais conhecimento no terreno 

das empresas europeias – mas uns 30% a 50% do capital para ações 

americanas parece-me ajustado.  

Esta diversificação é aconselhável também porque em princípio o seu 

rendimento e riqueza já dependerá em boa medida do sucesso económico da 

Zona Euro e do EUR, pelo que investimentos em ações americanas em USD 

acabam por diminuir o risco e aumentar o potencial de retorno.  

Este e-book é naturalmente um resumo, uma partilha de experiências, sobre 

investimentos em ações americanas.  

No Borja on Stocks US publicamos diariamente uma análise fundamental a 

uma ação americana, comentamos os desenvolvimentos relevantes das ações 

já analisadas e gerimos o TOP20 Small Caps US, que contém as 20 ações 

americanas que consideramos mais atrativas para investimentos a médio 

longo/prazo.  

 

Atenciosamente, 

César Borja 
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