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A bolsa de valores Nasdaq apresentou sinais de recuperação no mês de maio, com o índice 
Nasdaq Composite sendo influenciado principalmente pelas empresas de tecnologia. 
 
"Abril foi um mês de grandes baixas nos índices de tecnologia, mas maio apresentou uma grande 
reversão na queda", afirmou Richard Holway, diretor da consultoria norte-americana Ovum.  
 
No entanto, apesar da recuperação do índice na comparação com abril (7,7%), a Nasdaq ainda 
registra baixa de 5% no acumulado do ano. Somente o setor de serviços viu um ganho sólido no 
ano - embora modesto na comparação com outras épocas - que foi de 4%. 
 
Os ganhos em tecnologia geralmente são seguidos por quedas, causadas por investidores 
eufóricos com a realização de lucros. Já as aquisições geralmente têm efeito - pelo menos 
temporário - de elevar os preços das ações, especialmente entre as companhias que estão sendo 
adquiridas. 
 
Ao mesmo tempo, a empresa compradora tende a sofrer um efeito deflacionário em seus papéis, 
a menos que a transação seja considerada brilhante pelos acionistas. 
 
O mês de junho também começou agitado na Nasdaq, principalmente com a aquisição da 
StorageTek pela Sun Microsystems por 4,1 bilhões de dólares. 
 
No entanto, enquanto a Sun apresentou a aquisição como um movimento para ampliar a linha de 
produtos - incluindo sistemas de redes e servidores - alguns analistas declararam que seria 
melhor para o mercado que a companhia recomprasse algumas de suas ações, a fim de elevar os 
preços. 
 
A reação foi refletida nos resultados. A Sun encerrou a quinta-feira (02/06) - data do anúncio - 
com ligeira baixa de 11 centavos por papel, com a cotação em 3,76 dólares. Enquanto isso, a 
StorageTek subiu 5,13 dólares, cotada a 36,36 dólares. 
 
Também foi destaque da semana a compra realizada pelo eBay sobre o site de e-commerce 
Shopping.com, avaliada em 620 milhões de dólares. O portal de leilões anunciou que pagará 21 
dólares por ação do Shopping.com, 20% além do valor de mercado praticado antes da transação 
ser anunciada. 
 
As ações do Shopping.com dispararam na quinta-feira, passando de 3,33 para 20,77 dólares. Já 
os papéis do eBay apresentaram redução de seis centavos, e encerraram o dia cotados a 22,85 
dólares. 
 
Wall Street permaneceu agitada essa semana também com as aquisições praticadas pela Citrix 
sobre a NetScaler - empresa que oferece aparelhos para aceleração de aplicações - e pela McAfee 
sobre a Wireless Security Corp. 
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