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Na semana passada
Agosto tem sido de resto um mês de fraca liquidez, que sendo natural em virtude da época de férias,
acaba por ser um pouco diferente do que tinha sucedido em anos anteriores, estando com níveis de
volatilidade bastante reduzidos. A semana acaba por ser um refle xo disso mesmo, com os investidores
a terem preferido aguardar pelas declarações de Yellen na passada sexta -feira. Em Jackson Hole, a
presidente da Reserva Federal afirmou que a possibilidade de a instituição vir a aumentar as taxas de
juro ganhou força nos meses recentes, ainda que não tenha adiantado qualquer altura para o fazer.
Olhando para as reações de mercado, nomeadamente no âmbito cambial, a volatilidade inerente revela
que os investidores digeriram com normalidade as declarações de Yellen mas as afirmações do VicePresidente da Fed, Stanley Fischer, trouxeram alguma clarificaç ão ao discurso, sinalizando duas
subidas de juros ainda este ano. As probabilidades atribuídas pelos traders indicam-nos 60% de a Fed
vir a aumentar os juros na reunião de dezembro e pouco mais de 40% nas reuniões de setembro e
novembro.
Euro Stoxx 50 +1,4%, FTSE MIB +3,3%, FTSE -0,3%, CAC +0,9%, DAX +0,4%, IBEX +2,5%; Dow
Jones -0,8%; S&P 500 -0,7%, Nasdaq 100 -0,5%; Nikkei -1,1%, Hang Seng -0,1%, Shangai Comp. 1,2%.
O PSI20 encerra a semana nos 4.697,46 pontos (-0,1%), numa altura que o Governo português
anunciou o programa de recapitalização da CGD. Notas de investimento da EDP (+0,7% para os €
3,012) e a saída do BCP (+3,4% para os € 0,0182) do índice Stoxx 600 marcam o flow das cotadas
nacionais. A Sonae valorizou 2,4% para os € 0,716 e assumiu um lugar no pódio que é liderado pela
Pharol (+4% para os € 0,183). Em sentido inverso, CTT (-4,8% para € 6,60), Corticeira Amorim (-4,3%
para os € 7,85) e Galp (-1,8% para € 13,14) lideram as perdas.
Dados macroeconómicos em destaque durante a semana passada:
Zona Euro
 Economia espanhola mostra força e mantém surpreendentemente o ri tmo de crescimento
 Confiança dos empresários alemães recua inesperadamente em agosto, Brexit pode pesar

Economia alemã confirma desaceleração no 2º trimestre
 Atividade terciária e industrial na Zona Euro mostram velocidades contrárias em agosto
 A confiança dos Consumidores ter-se-á degradado de forma mais acentuada que o esperado
em agosto
Reino Unido
 Consumo Privado e Investimento fortes suportam robustez económica no Reino Unido antes do
Brexit (2º trimestre)
EUA





A 2ª estimativa do PIB norte-americano aponta para uma aceleração da economia, ainda que
inferior à 1ª estimativa (2º trimestre)
Atividade nos serviços desacelerou inesperadamente em agosto
Encomendas de bens duradouros sobem mais que o previsto (jul.)
Norte-americanos revelam maior apetite por compra de casas novas relativamente a usadas




Japão regista deflação pelo quarto mês consecutivo (jul.)
Atividade transformadora no Japão abrandou o ritmo de contração em agosto
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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 diferent es 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 autoriz ação 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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