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Reserva Federal injecta mais 16 mil
milhoes de dolares
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A Reserva Federal (Fed) norte-americana vai colocar mais 16 mil mllhdes de d6 lares
(11,69 mil milhdes de euros) na reserva temportria de financiamento do sistema
bancArio. Esta Injec^So de capital foi feita atrav6s da compra de divida de cr^dltos
Imobilii
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A Reserva Federal (Fed) norte-americana vai colocar mais 16 mil milhdes de dblares
(11,69 mil milhSes de euros) na reserva tempor£ria de financiarnento do sistema bancdrio.
Esta injecgao de capital foi feita atrav6s da compra de divida de cr6ditos imobili£rios e 4 a
segunda anunciada hoje. De manhS o organismo que reguia o mercado monetario nos
EUA anundou que colocou 19 mil milhfies de ddlares nesta reserva.
Os 35 mil mtlhfies de dfilares (25,6 mil milhOes de euros) que resultam da soma dos dois
investimentos 6 a maior colocaf5o de capital num dia desde 14 de Setembro de 2001,
quando se vivia em plena crise dos ataques terrorislas. Ontem, a Fed tlnha colocado 24 mil
milhtes de dblares neste mercado.
Todo este investimento fica aqu6m, no entanto, dos 155 mil mifhSes de euros que o Banco
Central Europeu injectou ontem e hoje no mercado monetario da Zona Euro, um valor
histdrico.
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