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Perdas com o "subprime" devem atingir
285 mil milhoes mas podem estar perto do
fim
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A Standard & Poor's aumentou a sua estimativa para o valor das amo ftiza 50as que
os grandes bancos vSo tor que efectuar para reflectirem as perdas com o
"subprime", mas a agfencia de notacio flnanceira at6 considers que as amortizagdos
tSm agora um fim
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A Standard & Poor's aumentou a sua estimativa para 0 valor das amortizagSes que os
grandes bancos v§o ter que efectuar para reflectirem as perdas com o "subprime", mas a
agenda de nota(do financeira ate consldera que as amortiza?6es ISm agora um fim d vista.
Num relatorio hoje dlvulgado, a S&P dlz que as amortizagoes das instituigOes financeiras,
para reflectirem as perdas com a crise do cr6dito, podem atingir 285 mil milhOes de
d6iares, acima da anterior previsSo de 265 mil milhfies de d6lares.
Apesar da vIsSo mais "negra", a S&P ate acredita que a grande maioria das amortizagCes
foi jd efectuada pelos bancos e que a necessidade de anunciar mals amortlzagOes pode ter
um fjm & vista.
"As boas noticlas sSo que, na nossa opinlSo, 0 sector finanoeiro global parece ter
anunciado a maioria das amortiza$Ges" relacionadas com 0 "subprime", disse 0 analista da
S&P, autor do actual relatdrio.
Ate agora, as grandes InstitulgSes ftnanceiras mundiais j£ efectuaram amortizagOes acima
de 160 mil miihfies de d6lares.
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