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Gráfico 1
Sour
Forward P/E and Standard Deviation (May 3, 2013 - May 3, 2018)

Fonte: Bloomberg

O gráfico mostra o P/L prospectivo do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos, assim como sua média de 5
anos e desvio-padrão deste indicador no período.
Conclusões
•

As significativas quedas nos preços das ações neste ano afligiram aos investidores que se acostumaram
com a relativa calma dos dois anos anteriores.

•

Mas os observadores do mercado que têm uma visão de longo prazo estão mais concentrandos no
quadro geral: será que os preços das ações hoje representam uma boa oportunidade em relação ao
seu potencial de valorização no longo prazo?

•

O índice P/L prospectivo, que relaciona ganhos estimados das empresas em anos futuros aos preços
de hoje, é uma forma de medir isso.

•

A aplicação desta medida ao S&P 500 sugere que as preocupações atuais podem ser equivocadas; o mercado não está caro em comparação ao passado recente, assim como em relação aos últimos cinco anos.

•

Um motivo: o mercado não vem mostrando grandes ganhos desde o final de 2017 – na verdade, o S&P
500 caiu cerca de 1% até 3 de maio.

•

Mas existe outro motivo potencialmente mais positivo: com base na temporada de lucros acima do
esperado até o momento, as estimativas de ganhos futuros subiram o suficiente para reduzir o P/L da
máxima de 20,1 em dezembro para 16,6 – abaixo da média dos últimos 5 anos.

•

Conclusão: no agregado, por esta medida específica, as ações apresentam um bom valuation neste
ponto do tempo. O que, obviamente, não é garantia de que se valorizarão daqui em diante. Mas este P/L
solidamente inferior em relação à média histórica sugere que pode haver oportunidades atraentes nos
mercados acionários a serem aproveitadas por investidores ativos que se movem pelos fundamentos.
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