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Meredith Whitney quer criar agência de ‘rating’
A analista mais famosa de Wall Street e directora-executiva da Meredith
Whitney Advisory Group está a estudar a criação de uma agência de
‘rating’ para concorrer com as gigantes Moody’s e Standard & Poor’s. Em
entrevista ao Financial Times, Meredith revela estar à espera de luz verde
do regulador - a SEC - para que a nova agência seja reconhecida e possa
emitir avaliações sobre o risco de dívida. Questionada pelo jornal,
Meredith Whitney garante que não haverá conflito de interesses.

● Dia do investidor da Brisa, na
segunda-feira.

● A Espírito Santo Financial Group
divulga os resultados dos primeiros
nove meses do ano na terça-feira.

● Resultados do inquérito do INE à
avaliação bancária na habitação,

na sexta-feira.

AGENDA DO DIA
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George Soros
contrariou a tendência

de investimento
dos últimos anos

e reduziu no ouro.
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O gestor John Paulson reduziu
a exposição do seu ‘hedge
fund’ ao sector financeiro

norte-americano.
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REALIZADAS NO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO.

Banca deixa de ser a aposta de John Paulson

O sector financeiro deixou de ser,
decididamente, a aposta de John Paulson.
O gestor do ‘hedge fund’ com o seu nome
vendeu várias participações nos maiores
bancos norte-americanos. No terceiro
trimestre, Paulson cortou em 29% a sua
posição no capital do JP Morgan, em 18%
no Bank of America, em 16% no capital do
Citigroup e em 11% na Wells Fargo. Além
disso, o nome Goldman Sachs deixou de
fazer parte do portfolio do fundo Paulson
& Co. A decisão terá sido influenciada
pelas alterações regulatórias e pelos
problemas ainda persistentes no mercado
hipotecário. Em sentido inverso, Paulson
manteve a sua aposta no ouro, com a
posição no ETF SPDR Gold Trust e fez
ainda vários investimentos em inúmeros
sectores. Entre as novas apostas do
gestor estão os nomes de empresas como
a petrolífera Anadarko, a tecnológica
Quest Software ou a maior companhia de
fertilizantes do mundo, a canadiana
Potash Corp. T.F.S.

AS DEZ MAIORES POSIÇÕES

As dez maiores posições detidas a 30 de
Setembro por John Paulson.

George Soros reduz na “última grande bolha”

O alerta já tinha sido lançado por George
Soros no início do passado mês de
Setembro: “o ouro é a última grande
bolha dos mercados”. No terceiro
trimestre, o investidor húngaro decidiu
passar da teoria à prática. Abandonando
uma estratégia alicerçada no metal
precioso, Soros vendeu quase 550 mil
acções do SPDR Gold Trust, ou seja o
equivalente a 10% da participação que
detinha no ETF. Além disso, eliminou
ainda por completo a sua presença em
várias empresas de mineração, como a
Golden Star Resources ou a Golden Fields.
Para George Soros, os sectores da saúde
e da biotecnologia tornaram-se nas
grandes apostas. Desde o terceiro
trimestre que o investidor passou a ter na
sua carteira de investimento
participações em empresas destes
sectores. Entre os nomes dos cavalos
vencedores estão a Dendreon, a Mindray
Medical, a Teva Pharmaceutical, entre
outras. T.F.S.

AS DEZ MAIORES POSIÇÕES

As dez maiores posições detidas a 30 de
Setembro por George Soros.

Empresa Posição

SPDR Gold 17,60%

AngloGold Ashanti Ltd 8,28%

Bank of America 7,88%

Citigroup 7,24%

Hartford Financial 4,41%

Anadarko Petroleum 3,34%

SunTrust Banks 3,31%

Comcast Corp. 3,16%

Kinross Gold Corp. 2,72%

Capital One 2,59%

Fonte: SEC

Empresa Posição

SPDR Gold 8,98%

Monsanto Company 4,67%

InterOil Corp 4,11%

Plains Exploration 2,70%

Teva Pharmaceuticals 1,93%

Weatherford Intern. 1,83%

Novagold Resources 1,69%

Emdeon Inc. 1,42%

Dendreon Corp. 1,12%

Kinross Gold Corp. 1,08%

Fonte: SEC


