04 de dezembro de 2017

2016

Agenda Semanal

Perspetivas
Dados de emprego e atividade terciária marcam a primeira semana de dezembro
A semana começa com a divulgação do nível de confiança dos analistas e investidores da Zona Euro em dezembro. Na
3ªfeira ficaremos a conhecer o valor final do ritmo de evolução da atividade terciária nos principais polos do globo e na 5ª
feira o valor final da evolução da economia na zona da moeda única, números que devem confirmar o bom momento da
região. A par deste dados pensamos que os de criação de emprego nos EUA (por parte das empresas e da economia a
serem revelados na quarta e na sexta-feira, respetivamente) podem ajudar a definir o sentimento, pois os investidores
querem ter a perceção sobre o estado de saúde da economia norte-americana, pois dele depende o ritmo de subida de juros
que o novo presidente, Jerome Powell, poderá imprimir em 2018. Isto porque o mercado dá como praticamente certo um
novo aumento da taxa diretora na reunião do próximo dia 13 de dezembro, em 25 pontos base, para os 1,25%-1,50%. O
último dia da semana é o mais preenchido, onde salientamos também dados da produção industrial francesa e inglesa, assim
como o indicador de confiança dos consumidores norte-americanos, medido pela U. Michigan. O arranque das bolsas
europeias nessa sessão pode ser ditado pelos dados da Balança Comercial chinesa, pelo impacto que as importações
daquele país têm em setores como Tecnológico, Recursos Naturais e Auto.
Agenda da semana discriminada e com evolução prevista para os vários indicadores:
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Semana Passada
Foi uma semana com relativa agitação nos mercados acionistas, mas em que alguns índices conseguiram escapar à
volatilidade vivida pelo setor tecnológico nos EUA, em especial na sessão de selloff de quarta-feira, e que se reflete nas
praças europeias, de forma mais expressiva nos fabricantes de semicondutores. Basta ver a forma como a nota de que a
Apple passará a produzir os chips para os seus iPhones já no início de 2018 arrastou as ações da Dialog e da ams AG. O
índice VIX mostra esse aumento de volatilidade, pese embora estar ainda em níveis historicamente baixos. Cabazes gerados
pelo JPMorgan mostraram que, aparentemente, a aprovação da Tax Reform por parte do Comité Orçamental do senado
norte-americano pode gerar mais interesse por títulos teoricamente mais beneficiadas pela implementação da reforma, como
bancos, retalhistas e small caps, em detrimento de um portfólio que inclui techs, healthcare e outras big caps. Os fortes
números da economia norte-americana do 3º trimestre, assim como a confiança dos consumidores ao nível mais elevado dos
últimos 17 anos acabam por passar praticamente ao lado dos investidores, até porque de certa forma estavam já absorvidos
pelo mercado.
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Em território nacional, o PSI20 acabou com saldo semanal positivo e valorizou 1,28% para 5.350,84 pontos, impulsionado
pelos pesos pesados J.Martins, EDP, NOS e BCP, que na semana passada emitiu dívida subordinada no valor de € 300
milhões por um prazo de 10 anos, onde a procura triplicou em relação à oferta disponível. A EDP lançou uma oferta de
recompra de dívida no valor de € 500 milhões. A Corticeira Amorim aprovou o pagamento de dividendo extraordinário em
dezembro e a Teixeira Duarte reportou contas relativas ao 3º trimestre. A Sonae ganhou 1,30% na semana em que faleceu
Belmiro de Azevedo.

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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Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
Millennium investment banking
No site do Millenniumbcp, página de Investimentos>> Research, pode aceder a informação atualizada dos mercados de
ações
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 despectivos 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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