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Perspetivas 
 
Bancos Centrais em destaque, assim como as atividades industrial e terciária  
Após um início de semana calmo para os investidores, na 3ªfeira ficaremos a conhecer a evolução do índice de confiança 
dos analistas e investidores, o Zew Survey e o sentimento empresarial nas PMEs norte-americanas. Na 4ªfeira chegam-nos 
as decisões de política monetária da Fed, onde os responsáveis da Reserva Federal deverão confirmar as expectativas de 
mercado e aumentar os juros pela 3ª vez este ano. Isto no mesmo dia em que é divulgada a evolução da inflação norte-
americana. A sessão de 5ªfeira será bastante preenchida, com o BCE e o BOE a divulgarem as suas decisões de política 
monetária e com a revelação do valor preliminar do mês de dezembro da evolução das atividades industrial e terciária na 
zona da moeda única e nos EUA. No último dia da semana, a par da evolução do saldo da Balança Comercial da Zona Euro, 
chega-nos do outro lado do Atlântico dados como a produção industrial e o Empire Manufacturing. 
 
Agenda da semana discriminada e com evolução prevista para os vários indicadores: 

20
16

 Agenda Semanal                                           11 de dezembro de 2017 
 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/Investimentos/Pages/MTrader.aspx
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Semana Passada 
As bolsas da Zona Euro viveram uma semana particularmente positiva, motivadas primeiramente pela aprovação da reforma 
fiscal norte-americana pelo Senado. Aliás, a expectativa de que o diploma final chegue à mesa de Trump pelo Natal, bem 
como os bons dados de emprego nos EUA, fizeram com que o dólar vivesse a melhor semana do ano, o que se traduz num 
trigger extra para as praças do velho continente pelo efeito da depreciação do euro. Adicionalmente, o ganho de tração dos 
Serviços na Zona Euro divulgado pela Markit, assim como o crescimento do PIB no 3º trimestre acima do esperado são 
motivos de otimismo para os investidores. Em Wall Street, os avanços na reforma fiscal levaram os investidores à rotação de 
ativos com a venda de techs a servir para comprar maioritariamente banca e retalho.    

 
 
 
Em território nacional, o PSI20 acabou com saldo semanal positivo e valorizou 0,18% para 5.360,26 pontos. 
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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 



Página 4 de 4 
 

 
 
 
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. 

 


