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Perspetivas 
 
Semana vai deixar investidores muito preenchidos 
Estamos perante uma semana muito preenchida nos mercados acionistas, onde os investidores ficam a conhecer as contas 
de mais de 100 empresas de referência, divididas entre EUA (cerca de 65 cotadas de S&P 500 e Nasdaq 100) e Europa 
(cerca de 40 cotadas do Stoxx 600). T-Mobile, AT&T, Coca-Cola, 3M, McDonald’s, Procter & Gamble, Pepsico, Alphabet, 
Microsoft, Amazon, Comcast, Intel, Exxon Mobil, Chevron, Novartis, SAP, Santander, Daimler, Iberdrola, Total, Bayer, BASF, 
Sanofi ou Caixabank são alguns exemplos. As portuguesas NOS e CTT reportam resultados na 5ªfeira e 6ªfeira, 
respetivamente. A nível macro económico os holofotes estão apontados para quinta-feira. Em primeiro plano teremos as 
decisões de política monetária do BCE, onde sendo praticamente certa a manutenção das taxas de juro, o mercado por 
norma reage de forma expressiva às declarações do presidente Mario Draghi, pelas 13h30m. Entretanto, o Banco do Japão 
já terá comunicado as suas decisões monetárias e a meio dessa manhã são revelados indicadores de confiança nos vários 
quadrantes da Zona Euro. A sexta-feira será marcada pela revelação do ritmo económico em França, Espanha, Reino Unido 
e EUA. Para já temos um arranque promissor, com os investidores animados pelos resultados das eleições em França, onde 
Macron ganhou a primeira volta e vai disputar a 2ª volta com Le Pen, mas acima de tudo porque as polls apontam para que 
na ronda final Macron derrote a candidata de extrema-direita por mais de 20 pontos percentuais. 
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Resultados 
 
Europa 
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Semana Passada 
Numa semana mais curta para as bolsas europeias, que estiveram encerradas na segunda-feira em virtude da Páscoa, o 
saldo acabou por ser globalmente negativo para os principais índices do velho continente. E se o Footsie refletiu os sinais de 
instabilidade política no Reino Unido, perante a convocação de eleições antecipadas para o dia 8 de junho, a proximidade 
das eleições presidenciais francesas limitou o sentimento. O país foi a votos no último domingo a deu a vitória a Macron, com 
23,86% dos votos e Le Pen ficou no 2º lugar com 21,43%. As polls dão vitória a Macron na 2ª volta, por mais de 20 pontos 
percentuais, apontando para que consiga alcançar 62% dos votos, contra 38% da candidata de extrema-direita. Sob o pano 
da earnings season norte-americana do 1º trimestre, onde os resultados globais das quase 100 empresas do S&P 500 que já 
mostraram números superaram as expectativas, mas as receitas estão praticamente em linha com o esperado, de destacar a 
divulgação preliminar de que a atividade na indústria e serviços na Europa acelerou surpreendentemente o ritmo de 



Página 5 de 7 
 

expansão, em contraciclo com o verificado nos EUA. Nota ainda para as revisões em alta das perspetivas do FMI para a 
economia mundial.  
 

 
 
Em termos nacionais, PSI20 esteve em correção, cedendo 1,7% para os 4.876,43 pontos.  

 
 
 
Na Zona Euro … 

 
 
 
Nos EUA… 
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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) 
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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. 

 


