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Fonte: Bloomberg.

Perspetivas
 Esta segunda-feira Wall Street estará encerrado devido a feriado nos EUA, o que deve
limitar a liquidez. A Balança Comercial da Zona Euro dará a conhecer o ritmo das
exportações na região, um dos motores que pode ajudar no crescimento económico.
 Terça-feira, dia 16, nos dados de Novos Registos de Automóveis na União Europeia é
interessante perceber a evolução por fabricante (Volkswagen, Daimler, Peugeot e
Renault). O índice alemão ZEW Survey deverá denotar uma descida da Confiança dos
analistas e investidores institucionais em fevereiro, ao passar de 59,7 para 55. No Reino
Unido teremos dados de Inflação (deve ter aumentado de 0,1% para 0,2% em janeiro,
ainda assim um nível bastante reduzido). Nos EUA há interesse em confirmar uma
melhoria da atividade industrial em Nova Iorque no mês de fevereiro (Empire
Manufacturing deve subir de -19,37 para -10) e se o NAHB continua a mostrar robustez no
mercado imobiliário, com o valor de leitura a permanecer nos 60.
 Quarta-feira, dia 17, o foco está nos EUA, onde serão divulgados números de Casas
em Início de Construção (analistas apontam crescimento sequencial de 1,8% em janeiro)
e Licenças de Construção (devem ter descido 0,3%). Antecipa-se que a Produção
Industrial norte-americana tenha expandido 0,3% em janeiro, mas recomenda-se atenção
à evolução da Utilização de Capacidade Instalada (estima-se nos 76,6%) que apresenta
uma trajetória descendente desde 2014, o que é um fator de pressão para o setor. As
últimas horas de negociação de Wall Street devem ser marcadas pela divulgação das
atas da última reunião da Fed, que darão a conhecer se existiu unanimidade nas
decisões de política monetária, nomeadamente quanto ao ritmo de subida dos juros. Pode
ainda haver interesse na Balança Comercial do Japão, em especial para o índice Nikkei
e no indicador de atividade económica do Brasil.
 Quinta-feira, 18, arranca com a Inflação na China (deve ter aumentado para 1,9% em
janeiro). Poderíamos aqui tentar perceber se a mudança de paradigma do Governo
Chinês, mais voltada para o consumo interno, está a dar frutos. O IHPC de França deve
apontar para inflação de 0,4% em janeiro, contributo relevante para o conjunto da Zona
Euro, que neste momento é das maiores preocupações do BCE (recolocação nos 2%),
mas cuja persistência dos preços das matérias-primas em níveis baixos tem
comprometido a meta. Na Balança Comercial espanhola daremos maior relevo à
evolução das exportações e na Zona Euro é divulgada a Balança de Transações
Correntes. Em terras do tio Sam haverá um outlook económico para o Estado de
Philadelphia, os habituais Pedidos de Subsídio de Desemprego e o Leading Index
(espera-se uma degradação do outlook económico, com o LI a descer 0,2%).
 Sexta-Feira, dia 19, as Vendas a Retalho no Reino Unido (estima-se que tenham
registado aumento homólogo de 3,6% em janeiro) são interessantes para cotadas como a
Tesco. Em solo norte-americano haverá dados de Inflação (estimada nos 1,3% em
janeiro). Antecipa-se que a Confiança dos Consumidores na Zona Euro esteja a
degradar-se ligeiramente em fevereiro (indicador a passar de -6,3 para -6,6).

Ramiro Loureiro
Analista de Mercados
Millennium investment banking

 Resultados: Portugal: (18) Sonae Indústria; Europa: (16) Heidelbergcement, Enagas,
EDF, Michelin, Orange, Air Liquide e TNT (17) Beiersdorf, Deutsche Boerse, Credit
Agricole, Schneider e DSM (18) KBC, Eurotunnel, Vivendi, Acor, Air France, Cap. Gemini,
Vallourec e Valeo (19) Allianz, Kering e Aegon
EUA: (16) Liberty Global e Agilemnt Technologies (17) Priceline.com, Analog Devices,
Nvidia, CF Industries, Marathon Oil, Williams cos. E Noble Energy (18) Perrigo, Duke
Energy, Wal Mart, Applied Materials e Nordstrom (19) Dear & Co.
Leilões Dívida Pública: França (15 e 18) Espanha (16 e 18) Alemanha e Portugal (17).

Leia a penúltima página para conhecimento de outras Declarações e Prevenções dirigidas aos destinatários deste relatório.
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Na semana passada


A semana foi de correção nas principais praças mundiais, num período em que as bolsas
chinesas se encontraram encerradas por comemoração pelo início do Novo Ano Lunar. Na
ausência de triggers, foram as declarações da presidente da Fed e as preocupações torno do
crescimento da economia global que acabaram por pressionar os índices bolsistas. Yellen
reiterou a subida das taxas de juro ainda que, caso a turbulência nos mercados persista, poderá
alterar o seu ritmo do aumento dos juros. A banca europeia acabou por ser o setor mais
castigado ainda que o Commerzbank tenha dado bons sinais para o setor, ao anunciar o regresso
à distribuição de dividendos. Euro Stoxx 50 -4,3%, FTSE MIB -2,4%, ASE -9,8%, FTSE -4,3%,
CAC -4,9%, DAX -3,4%, IBEX -6,8%; Dow Jones -1,4%; S&P 500 -0,8%, Nasdaq 100 -0,6%;
Nikkei -11,1%, Hang Seng -5%



O PSI20 (-7,6% para os 4.534,63) acompanhou o exterior, numa semana em que a Galp Energia
(-6,2% para € 10,27) e a Semapa (4,5% para € 10,295) apresentaram os seus resultados. A
petrolífera registou lucros ajustados de € 149 milhões no 4º trimestre representando um
incremento homólogo de 8,8%. Já a Semapa viu os lucros anuais contraírem 28% em 2015. O
BPI que viu chumbada a proposta de cisão dos ativos africanos pelos acionistas perdeu 6,4%
para € 0,954. Com apenas a Mota Engil (+0,7% para € 1,38) a pisar o verde, os mais
penalizados a nível nacional foram BCP (-14% para € 0,0325), Sonae (-11,1% para € 0,888) e
EDP (-10,9% para € 2,745).



Semana relativamente calma em termos de informação macroeconómica pelo menos até sextafeira. Antes disso foram divulgados dados da Balança Comercial Alemã, que se mostrou
prejudicada pela contração inesperada das exportações em dezembro. No último dia da semana,
o mais preenchido, houve a indicação da evolução da economia na Zona Euro. A economia
germânica e o agregado dos países da Zona Euro viram o seu PIB expandir-se 0,3% no 4º
trimestre. Dados da Produção Industrial na Zona Euro mostraram uma contração inesperada. Em
Portugal, o INE divulgou a taxa de desemprego do 4º trimestre nos 12,2% bem como um
agravamento da Balança Comercial em dezembro. A Inflação nacional mostrou sinais de
aceleração em janeiro. Nos EUA, para além da habitual variação dos pedidos de subsídio de
desemprego e das reservas de petróleo, o índice de confiança dos consumidores da U. Michigan
mostrou uma degradação do sentimento em fevereiro.
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Stoxx 600 - Setores da Semana

Stoxx 600 - Setores do Ano
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EuroStoxx - Ações da Semana
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EDP RENOVAVEIS S
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Fonte: Bloomberg
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Indicadores

Fonte: Mib, Bloomberg
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Dívida Pública

Fonte: Mib, Bloomberg
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Fonte: Mib, Bloomberg
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Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco
Comercial Português, S.A. (Millennium BCP).
Prevenções (“Disclaimer”)
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus
destinatários, como mera ferramenta auxiliar, não devendo nem podendo desencadear ou justificar qualquer
ação ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus
destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e
apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi obtido junto de fontes
consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas
pelo Banco Comercial Português, S.A.. Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar
alterações neste relatório. As opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas
por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. Não pode, nem
deve, pois, o Banco Comercial Português, S.A. garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do
conteúdo informativo que compõe este relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado,
avaliado e atestado pelos respetivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais
um instrumento no seu processo de tomada de decisão de investimento. O Banco Comercial Português, S.A.
rejeita assim a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, direta ou
indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que
possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia.
Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio
dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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