
Preços despencam em Wall Street 

 
Wall Street iniciou a semana em tom sombrio, ontem, com a crescente ameaça de um ataque dos 
Estados Unidos ao Iraque preocupando os investidores, que também não estão vendo sinais de 
uma recuperação da maior economia do mundo.  
 
Mas o golpe para a queda acentuada nos preços das ações veio de William Poole, presidente do 
Federal Reserve de St. Louis, que disse que Fannie Mae e a Freddie Mac podem não ter um nível 
de capital adequado para suportar um choque nos mercados financeiros, e que se isso acontecer 
elas podem prejudicar muito a economia americana. As duas agências, que operam sob o aval do 
Congresso, controlam ou garantem 42% de todas as hipotecas residenciais existentes nos EUA.  
 
"Não há nada positivo para o mercado no futuro previsível e nenhuma notícia boa foi gerada no 
fim de semana", disse Weston Boone, da Legg Mason Wood Walker.  
 
O índice Dow Jones Industrial caiu ontem 171,85 pontos (2,22%), para 7.568,18 pontos, 
enquanto que o Standard & Poor's 500 perdeu 21,41 pontos (2,58%), para 807,48 pontos.  
 
Na Nasdaq, o índice Composto recuou 26,92 pontos (2,06%), para 1.278,37. O dia de ontem 
marcou o terceiro aniversário do pico histórico atingido pelo índice Composto, quando ele atingiu 
5.132,52 pontos durante os negócios, em 10 de março de 2000, encerrando o dia aos 5.048,62 
pontos. Desde então, o índice se desvalorizou mais de 70%.  
 
A expectativa de um ataque americano ao Iraque aumentou no fim de semana depois que o 
secretário de Estado Colin Powell disse estar confiante de que os EUA conseguirão no Conselho de 
Segurança da ONU o apoio necessário para um ataque ao Iraque.  
 
Na Europa, os principais índices sofreram pesadas perdas, depois que os investidores chegaram à 
conclusão de que uma nova guerra no Oriente Médio já entrou em contagem regressiva.  
 
Em Frankfurt, o índice Dax fechou em baixa de 4,22%, aos 2.329,04 pontos, o menor patamar 
em sete anos. Em Londres, o FTSE-100 caiu 1,59%, para 3.436 pontos, o pior patamar desde 
junho de 1995. Em Paris, o CAC-40 recuou 2,38%, para 2.513,61 pontos.  
 
O setor de seguros liderou as perdas nesses mercados, com o mercado temendo que a recente 
rodada de corte nos dividendos anunciados por várias empresas possa não ser a última.  
 
Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei chegou a cair abaixo dos 8.000 pontos pela primeira vez em 
duas décadas. Fechou aos 8.042,26 pontos, em baixa de 1,3%. As ações do Sumitomo Mitsui 
Financial Group e outros bancos lideraram as perdas por causa dos temores de que essas 
instituições poderão ter o capital corroído pela queda dos mercados de ações.  
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