Perspetivas
Semana com muita atividade, economia, resultados e sentimento empresarial
A semana traz-nos indicações preliminares de atividade na indústria e serviços um pouco por todo o globo e que
podem marcar o ritmo nos mercados acionistas, pelo que o dia de terça-feira deve ser importante. Interessante
também observar o comportamento de duas economias, a britânica e a norte -americana, no 4º trimestre. Num plano
mais secundário, espera-se que o IFO mostre uma melhoria da confiança dos empresários alemães e que as
Encomendas de Bens Duradouros nos EUA tenham aumentado em dezembro. A época de resultados prossegue
nos EUA, com cinco dias muito ativos. De uma lista de empresas com capitalização bolsista acima dos $ 3 0 mil
milhões que apresentam resultados (cerca de 50 cotadas do S&P 500 ou Nasdaq 100) destacamos as contas da
J&J, McDonald’s, Verizon, 3M, Texas Instruments, Lockeed Martin, AT&T, Boeing, United Technologies, Alphabet,
Microsoft, Comcast, Intel, Chevron, AbbVie e Honeywell International.

Resultados
Europa

EUA

Semana Passada
Semana de correção, ainda que ligeira, na maioria das praças mundiais onde a expectativa em torno do discurso de
Theresa May acabou por dominar o sentimento dos investidores apesar de um impulso final por parte do BCE. A
Primeira-Ministra britânica confirmou a decisão de avançar com um hard Brexit, mostrando-se disponível para novos
compromissos com os parceiros europeus, sinalizando um discurso mais soft que o previsto. O BCE manteve tudo
inalterado mas as palavras de Draghi ao afirmarem que não ficou convencido com a mais recente aceleração da
inflação na Zona Euro, animou o mercado dado à continuação da política acomodativa por parte do banco central.
Nota de destaque para o crescimento da economia chinesa em 2016 (6,7%), em linha com o guidance do Governo
chinês, mostrando sinais de estabilidade do gigante asiático.

O PSI20 encerrou a semana passada nos 4601,65 pontos. Já com os direitos do aumento de capital do BCP a transacionarem
em mercado, o banco liderado por Nuno Amado foi um dos mais animados no panorama nacional. Sonae surpreendeu o
mercado ao reportar bom desempenho nas vendas trimestrais.

Na Zona Euro …

Nos EUA…

Notas:
5S- Variação nas últimas 5 sessões; 20S - Variação das 20s anteriores à semana passada
* Relação entre volume médio de 5S e Volume Médio 20S
Sentimento: forte/fraco (aumento/diminuição de pressão compradora na subida semanal ou diminuição/aumento de
pressão vendedora na descida)
Consensus de Analistas PSI20: Recomendações e Preços-Alvo
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Millennium investment banking
No site do Millenniumbcp, página de Investimentos>> Research, pode aceder a informação atualizada dos
mercados de ações
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