
Competição mostra como
funcionam os mercados

Ganhar prémios e
saber mais sobre Bolsa
e investimento motivaram
João Eirinha a participar
no GIC 2013/14

A segunda semana do Global In-
vestment Challenge (GIC) decor-
reu entre os dias 29 de janeiro e

4 de fevereiro. Os participantes
enfrentaram uma tendência ne-
gativa no mercado acionista, o

que teve impacto nas suas cartei-
ras. Na contabilização final, o

concorrente com o nickname

Dragoniano obteve a maior valo-

rização semanal da carteira na
categoria geral e o participante
que utiliza o nickname John_-
Law destacou-se na categoria
de estudantes e vão ambos ga-
nhar um tablet.

Com 23 anos de idade e a fre-
quentar o mestrado em enge-
nharia e gestão industrial no Ins-
tituto Superior Técnico, João Ei-
rinha, o participante com o nick-
name John_Law teve o melhor
desempenho da semana na cate-

goria de estudantes, tendo obti-
do uma valorização de

€19.484,17, "Sem assumir algu-
ma dose de risco é difícil ga-
nhar", confessa. Quanto à estra-
tégia utilizada não avança mui-
to, refere apenas que investiu

em contratos diferenciais

(CFD), ações e exchange traded
funds (ETF), tudo produtos que
já conhecia antes de ter iniciado
a sua participação neste jogo.
Conta ainda que os prémios, no-
meadamente a possibilidade de

estagiar no Montepio, aliciaram-
-no a inscrever-se no GIC. "É
uma boa forma de aprender
mais sobre os mercados financei-
ros", finaliza João Eirinha. Em
segundo lugar na tabela classifi-
cativa da categoria de estudan-
tes ficou o concorrente com o

nickname gpinto e em terceiro o

Mises&Rothbard are Back.

Semana em análise

Na categoria geral, o melhor de-

sempenho semanal foi do parti-
cipante Luís Castro, que utiliza
o nickname Dragoniano, com

O vencedor da categoria
de estudantes desta
semana investiu o capital
em CFD, ETF e ações

uma valorização de €36.201,06.
Não foi possível conhecer a es-

tratégia utilizada por este con-
corrente. Em segundo na tabela
classificativa ficou o participan-
te que utiliza o nickname alba-
troz e em terceiro o fjpinto.

Segundo Vítor Ramos, quadro
da sala de mercados do Monte-
pio, "o desempenho das cartei-
ras dos participantes no GIC foi
influenciada pela tendência ne-
gativa evidenciada no mercado
acionista". Já nos mercados
cambiais a semana foi particu-
larmente movimentada. Expli-
ca Vítor Ramos que o franco suí-

ço e o iene japonês mantiveram
o seu estatuto de moedas de re-
fúgio. "Os investidores acolhe-
ram com bons olhos a diminui-

ção de 10 mil milhões de dóla-
res no programa de recompra
de dívida atualmente em curso

por parte da Reserva Federal
Norte- Americana (FED) e o dó-
lar americano valorizou face às

principais moedas, tendo contri-
buído para a valorização das
carteiras dos participantes com
posições compradas nesta divi-
sa", acrescenta. Na semana em
análise, Janet Yellen assumiu a
liderança da FED.

Uma última nota sobre o com-
portamento dos mercados recai
no "facto da colocação de dívi-
da por parte dos países sobera-
nos europeus ter continuado a
registar forte procura, destacan-
do-se a queda nas taxas de fi-
nanciamento obtidas", finaliza
Vítor Ramos.
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