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1. Contexto 

O meu nome é César Borja e, digo-o sem orgulho, sou um market timer 

reincidente.  

Foi mais por necessidade - que convicção - que, aquando do corona crash, fui 

forçado a sair do conforto do stock picking – seleção de ações baseado nos 

méritos individuais de cada uma – para abraçar o risco do market timing – 

previsões acerca da direção do mercado em geral.  

Desde então, surpreendentemente, tenho acertado na direção do S&P 500.  

No dia 20 de março de 2020, na sexta-feira antes do fundo de 23 de março, 

publiquei o seguinte artigo: 

• O Fundo do Mercado vai ser muito antes do Pico do Corona 

Depois, já com a recuperação em andamento, no dia 4 de maio de 2020, 

publiquei o já “famoso” e-book… 

• Desta Vez o Mercado deve Dar Razão a Todos 

…que, resumidamente, previa que o S&P 500 iria a um novo máximo 

histórico, até à zona dos 3.600 pontos e que depois teria início um novo bear 

market que o levaria abaixo dos 2.000 pontos! 

No dia 2 de setembro o S&P 500 atingiu os 3.588 pontos e eu apressei-me a 

informar que, na minha opinião, o novo bear market não iria ter logo início, 

que haveria um processo de distribuição, uma lateralização perto do topo… 

• Transição para o bear market  

…que é o que tem acontecido: 

https://borjaonstocks.com/o-fundo-do-mercado-vai-ser-muito-antes-do-pico-do-corona/
https://borjaonstocks.us/wp-content/uploads/2020/05/Desta-vez-o-mercado-deve-dar-raz%C3%A3o-a-todos.pdf
https://borjaonstocks.com/transicao-para-o-bear-market/


 

Fui polvilhando estas previsões mais de médio prazo com comentários de 

curto prazo bastante incisivos, como por exemplo este no grupo Ações 

Americanas que marcou o fundo de 30 de outubro.  

E agora? 

Agora vou continuar a prever o S&P 500 até falhar estrondosamente.  

Gostei muito da ideia do Paulo Martins, que aponta para a formação de um 

W cá em cima (quando muita gente o esperava lá em baixo)… 

https://www.facebook.com/groups/acoesamericanas/permalink/702450940365314/


 

…e depois é que começa o novo bear market.  

Parece que é já hoje, com esta cereja no topo do bolo: 

Stock futures surge, with Dow futures up 

1100 points, after Pfizer vaccine news 

 
Porquê? 

 

2. Areia na Engrenagem das Transações 

Tal como explica Ray Dalio… 

• How the Economic Machine Works  

…a economia é feita de transações entre agentes económicos.  

https://www.marketwatch.com/story/stock-futures-surge-with-dow-futures-up-1100-points-after-pfizer-vaccine-news-2020-11-09?mod=home-page
https://www.marketwatch.com/story/stock-futures-surge-with-dow-futures-up-1100-points-after-pfizer-vaccine-news-2020-11-09?mod=home-page
https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0


Nas economias desenvolvidas o setor terciário, o dos serviços, contribui com 

cerca de 70% para o PIB.  

O combate ao novo coronavírus está a gerar dois tipos de dificuldades nas 

prestações de serviços e consequentemente, nas transações: as legais e as 

psicológicas. 

Os governos aprovam medidas de distanciamento social, confinamento 

parcial, restrições às deslocações, horários reduzidos, recolher obrigatório, 

etc.  

Paralelamente, uma boa parte dos agentes económicos, devido ao receio de 

contágio, prefere não interagir com outros agentes económicos, a não ser em 

casos de necessidade.  

Este ambiente de fricção levará inevitavelmente a menos transações e se 

existirem menos transações… o PIB será menor.  

Como o consumo de uns é o rendimento de outros, este ciclo promete ser 

vicioso.  

Mesmo depois da crise de saúde pública passar (quando a sociedade ganhar 

imunidade, quando houver uma vacina, quando os media se focarem noutro 

tema) é provável que persista um grupo alargado de pessoas que, pelo 

menos nos próximos dois anos, vai continuar a “ter cuidado”, ou seja, irá 

auto excluir-se parcialmente da atividade económica.  

 

3. O ciclo de curto prazo da dívida 

Por enquanto, devido ao enorme endividamento dos Estados, Famílias e 

Empresas, a situação macroeconómica parece controlada, o problema é que 

o endividamento de hoje implica um consumo menor no futuro.  

No fundo é este ciclo da dívida que causa os ciclos económicos que temos 

vivido desde sempre e que costumam durar entre 5 e 8 anos, sendo que a 

última expansão económica nos Estados Unidos foi a mais longa de sempre.  



2020 tem sido um ano de endividamento extremo do Governo Federal dos 

Estados Unidos… 

 

…com a dívida pública a atingir os $27 T, enquanto que o GDP previsto para 

2020 é de $20,7 T, a decrescer 3,5% de 2019. As previsões atuais apontam 

para um crescimento de 4,4% em 2021, mas tenho muitas dúvidas que essas 

expetativas se concretizem.  

Desde 2008 a dívida pública aumentou cerca de $19 T, enquanto que o GDP 

aumentou somente $6 T.  

Este desequilíbrio, inevitavelmente e independentemente de o Presidente 

ser Trump ou Biden (já vimos que será o Biden), a prazo levará à necessidade 

de contenção orçamental e subida de impostos, o que é negativo para as 

perspetivas macroeconómicas e de lucro das empresas.  

Com perspetivas mais sombrias é natural que os investidores contraiam os 

múltiplos de valorização de muitas ações que, ainda por cima, estão num 

nível historicamente elevado.  

4. O ciclo de longo prazo da dívida 



Nunca a dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB esteve tão 

elevada… 

 

…nem na segunda Guerra Mundial.  

Tudo indica que estamos no topo do Long Term Debt Cycle, tal como foi 

definido no vídeo do Ray Dalio, o que deverá levar a uma fase de 

Deleveraging, ou seja, de recuo da alavancagem.  

Esse deleveraging pode ser feio ou bonito, sendo que para ser bonito é 

necessário que haja um equilíbrio entre quatro políticas, orçamentais e 

monetárias: 

1ª – Cortar a despesa pública 

2ª – Reduzir a dívida através de uma reestruturação ou default 

https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0


3ª – Redistribuir a riqueza através de impostos mais elevados 

4ª – O banco central imprime mais dinheiro e compra ativos de classes 

diferentes 

Acho que as quatro hipóteses são possíveis, exceto a reestruturação da 

dívida ou o default, porque os Estados Unidos têm a moeda de reserva 

mundial, o USD. É provável que este estatuto do USD diminua um pouco nos 

próximos anos, nem que seja pela ascensão da China a maior economia 

mundial e uma maior utilização do RMB nas transações globais e como 

reserva de valor.  

Em primeiro lugar, logo após a crise do novo Coronavírus passar, o Governo 

irá reduzir os Gastos Orçamentais, sendo que para isso basta que conceda 

menos subsídios.  

Em segundo lugar, irá subir os Impostos sobre as empresas e os mais ricos 

(está no programa de Biden).  

Finalmente, se o S&P 500 tiver o desenvolvimento que prevejo (ir abaixo dos 

2.000 pontos até ao final de 2022), o próprio FED, para sustentar o valor dos 

ativos e travar a espiral deflacionista, entrará a comprar no mercado 

acionista, provavelmente ETFs do S&P 500 e do Russell 2000.  

Quando o FED começar a comprar ações e MESMO assim o mercado descer é 

que existirão condições, em termos de sentimento de mercado, para uma 

inversão de tendência e início de um novo bull market.  

Já em 2008 foi assim, o FED iniciou os seus vários programas de quantitative 

easing e mesmo assim o S&P 500 continuou a mergulhar, com o sentimento 

geral a ser de descrença na capacidade do FED para virar a situação. 

Atualmente reconhece-se que esses programas ajudaram muito a controlar o 

sistema financeiro e terminar a recessão, mas na altura do bottom, lembro-

me bem, muito poucos acreditavam na capacidade do FED para restaurar o 

crescimento económico.  

Mas foi isso que aconteceu (Bernanke passou de vilão a herói) e agora não 

deverá ser muito diferente. O FED provavelmente irá começar a defender o 



mercado na zona do mínimo do corona crash (2.200 pontos), mas, para 

espanto de muitos, o S&P 500 quebra mais 10% a 15% (no fundo não é nada 

de especial, mas em termos de sentimento de mercado irá abalar muito) até 

à zona dos 1.900 pontos e será aí que se estabelece o fundo de longo prazo e 

se inicia a recuperação.  

Tecnicamente isto seria a continuação do padrão Irregular Expanded Flat que 

descrevi neste artigo: 

• Acerca da Irregular Expanded Flat 

  

Conclusão: 

Neste momento, após a notícia da Pfizer, os futuros sobre o S&P 500 

sobem… 

https://borjaonstocks.com/acerca-da-irregular-expanded-flat/


 

…136 pontos, ou 3,9%, para os 3.636 pontos, o que implica o índice S&P 500 

nos 3.643 pontos.  

Acho que estamos no topo neste preciso momento (dêem-me uma margem 

de manobra de 2%), pelo que vou publicar este e-book já! 

Ao longo da semana publicarei outros textos sobre o que entendo poderá ser 

feito para proteger e valorizar o capital no bear market que se segue, com 

recurso exclusivo às ações, que são títulos que representam a propriedade de 

empresas. 

César Borja 

www.borjaonstocks.com 

http://www.borjaonstocks.com/


www.borjaonstocks.us 

Disclaimer 
 
Esta publicação é para efeitos meramente informativos e educacionais e não deverá ser 
entendida como uma recomendação para comprar ou vender ações. 
 
Se entender esta publicação como uma recomendação, tenha em conta que ela é 
generalista e poderá não ser adequada ao seu perfil de risco, que é único. A sua situação 
financeira individual não foi tida em consideração pelo Autor da análise, que desconhece 
o perfil de risco e objetivos de cada um Subscritores do BorjaOnStocks. 
 
Se necessitar de conselhos financeiros personalizados, procure sempre os serviços de 
um profissional devidamente credenciado e autorizado pela CMVM. 
 
O BorjaOnStocks e a sua Equipa não assumem qualquer responsabilidade por eventuais 
perdas ou ganhos resultantes da informação obtida nesta publicação. 
 
Esta publicação é propriedade intelectual de BBTOP20 – Produção de Conteúdos, Lda e 
destinada apenas aos Subscritores do site BorjaOnStocks. As informações e opiniões 
contidas nesta publicação são confidenciais. É proibida a sua transmissão ou difusão, em 
todo ou em parte, sem autorização expressa. 
Consulte o Disclaimer completo do Borja on Stocks. 
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