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AS MAIORES “VÍTIMAS” DO COLAPSO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DOS ESTADOS UNIDOS

AocontráriodoquesepassoucomoUBS
(veraolado),oCitigroupconseguiuiludir
os primeiros efeitos da crise, ao fecharo
terceirotrimestrede2007com um lucro

de 1,5 mil milhõesde euros, valoraindaassim inferiorem 60%
aoperíodohomólogoefrutodaamortizaçãode900milhõesde
euros nos activos. Mas a ilusão vale o que vale e no último tri-
mestre do ano o prejuízo já chegou aos 6,6 mil milhões de eu-
ros,commais12milmilhõesamortizados.Jáentre JaneiroeJu-
nho de 2008 o Citi registou 5,1 mil milhões de euros em prejuí-
zo,cortou ovalordosactivosem mais14mil milhõesdeeurose
dispensou 11mil trabalhadores.Ailusão,essa,pareceagoraes-
tarasaircarapois,dizemanalistas,oCiti,talcomooMerril,terá
deixado paraeste trimestre 4 mil milhõesparaamortizar. FPC

Resistiu ao primeiro impacto,
mas caiu como (quase) todos

O MerrilLynchaindaestáapagaraexpo-
sição ao crédito de alto risco americano.
Apesar de entre Julho de 2007 e Junho
deste ano o banco ter amortizado cerca

de 27 mil milhões de euros em activos, há dias a instituição fez
saberqueiráavançarcomnovo“write-down”,destafeitade3,8
mil milhões de euros. Na mesma ocasião o Lynch anunciou a
emissão de 200 milhões de novos títulos, de forma a encaixar
cercade5,7mil milhõesdeeurosem dinheiro“fresco”, istode-
pois de já entre Abril e Junho ter encaixado 5,3 mil milhões de
euroscomavendadeactivos.Entreoterceirotrimestrede2007
e o segundo trimestre deste ano, o Merril declarou um total de
12,5milmilhõesdeeurosemprejuízo,6,6milmilhõesdosquais
entre Outubro e Dezembro de 2007. FPC

Amortizados €27 mil milhões
mas “Lynchamento” continua

Foram 15mil milhõesdeeurososprejuízos
que o banco suíço declarou nos quatro tri-
mestresterminadosemJunho.Estesmeses
“horribilis” começaram com um “profit-

warning” onde o UBS alertava para a amortização de 2,2 mil mi-
lhões de euros em activos. Este documento antecipou as contas
doterceirotrimestrede2007quecontinham um prejuízode460
milhões de euros e o pior ainda estava para vir. Entre Outubro e
Março último, o UBS obteve prejuízos de 14,5 mil milhões de eu-
ros,tendoregistadonovo“rombo”de221milhõesnosegundotri-
mestre de 2008. No meio da“tortura”, o UBS bateu recordes ne-
gativos–prejuízo7,7mil milhõesnum trimestre-,amortizou 27,4
milmilhõesdeeurosemactivos,perdeuexecutivoseo“chairman”
epediu ainvestidoresainjecçãode17,5mil milhõesdeeuros. FPC

A crise que arrancou nos EUA
fez a maior vítima na Europa

O terramoto do “subprime” até pode ter
acalmado, mas réplicas ainda estão fortes
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

A crise que se instalounoVerão de
2007à conta do“subprime”, já le-
vouaamortizaçõesdeactivoseper-
das de mais de 500 mil milhões de
dólares –335 mil milhões de euros
–nabancadosEstadosUnidos,Eu-
ropa e Ásia.

Pelaanálisedostotais trimestrais
destas reavaliações, porém, um

dado salta à vista: O “terramoto”
até jápodeteracalmadomasas“ré-
plicas”ainda estão aí e são fortes.
Se no início da crise, leia-se contas
do terceiro trimestre de 2007, os
bancos mundiais reportaram 43,5
mil milhões de dólares em amorti-
zações,nosdoisperíodos seguintes
deu-se o“pico”– 170 mil milhões
de dólares em cada trimestre –que
elevouototalpara384milmilhões.
Posteriormente, e já nas contas do

segundotrimestredesteano,notou-
se uma desaceleração nas amorti-
zações, que ainda assim levaram a
perdasdemaisde100milmilhões.

Quantoaofuturo,oúnicodado
certo é que as amortizações vão
continuar, isto a crer nos avisos já
emitidos.SóoMerrilLyncheoCi-
tigroup, por exemplo, deverão ter
12milmilhõesdeamortizaçõespor
executar neste trimestre.

Ainda numa base trimestral, o

que temcrescido sãoospedidosde
capital a accionistas e investidores.
Desde o início do “subprime” a
banca já pediu 353 mil milhões de
dólares ao mercado,a maioria dos
quais durante o segundo trimestre
de2008.Nesseperíodoabancaen-
caixou171milmilhõesdedólares.

Umoutrodadoestáno“top10”
da banca, que nos nove meses ter-
minadosemJunhoregistouprejuí-
zosde15,7milmilhõesdedólares.

50,4%
América
Bancos dos EUA
já amortizaram $252,4
mil milhões em activos.

4,5%
Ásia
Os bancos asiáticos
“apenas” perderam
$22 mil milhões.

45,1%
Europa

Bancos europeus já
amortizaram mais
de $226 mil milhões.

Perdas Aumento de capital

Resultados líquidos O “top ten” da banca
viveu o seu pior trimestre de sempre no final de 2007.

Aumentos de capital*Bancos têm emitido
novas acções para compensar efeitos do “subprime”.

Total de amortizações* ”Pico” viveu-se no
último trimestre de 2007 e primeiro deste ano.

Fonte: Bloomberg. *3º Trim. 2008 refere-se apenas ao já conhecido.

Amaioriadasreavaliaçõestêm sido feitasporbancosnorte-americanos,
que também lideram ao nível de aumentosde capital. Abancamundial
jápediu ao mercado maisde 350 mil milhões– 235 mil milhõesde euros.

AMORTIZAÇÕES JÁ ULTRAPASSAM
OS 500 MIL MILHÕES DE DÓLARES


