Perspetivas
BCE e PIB chinês marcam agenda semanal já com Earnings Season de volta e Trump a tomar posse
Já com o arranque da Earnings Season dado pelos bancos norte-americanos, os eventos de maior destaque
nesta semana são dados pelas decisões do Banco Central Europeu e pela evolução da economia chinesa no 4º
trimestre. Não se espera nenhuma alteração no plano do BCE mas o mercado estará atento às declarações de
Draghi quanto às perspetivas económicas da Zona Euro. Na China, os analistas estimam uma manutenção do
ritmo de crescimento mas uma surpresa no valor poderá trazer alguma volatilidade no mercado. Nota ainda
para os dados de inflação nos EUA, Reino Unido e Zona Euro, no qual os analistas estimam uma aceleração
nessas regiões do globo, bem como para o panorama de apresentação de contas nos EUA. Donald Trump toma
posse na sexta-feira. Nota ainda para o calendário do aumento de capital do BCP.

Resultados

Semana Passada
Semana ténue para os principais índices mundiais ainda que tenha permitido ao NASDAQ 100 renovar máximos
históricos e ao Footsie 100 elevar-se na Europa, este último beneficiando de uma depreciação da libra. No
panorama macro o destaque vai para o aumento das importações chinesas, bom sinal para as exportadoras
europeias. Os investidores continuam de olhos postos nas promessas dos produtores de petróleo em cortarem
o seu output. Na passada sexta-feira, os bancos norte-americanos deram início a mais uma earnings season e
trouxeram algum ânimo.

Em Portugal, o PSI20 contraiu quase 2% onde a operação de aumento de capital do BCP acabou por merecer destaque
no plano nacional. A Jerónimo Martins foi a primeira cotada do PSI20 a mostrar dados relativos a 2016. A retalhista veio
ao encontro dos analistas com um crescimento de 6,5% das vendas, puxadas pela Polónia.

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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No site do Millenniumbcp, página de Investimentos>> Research, pode aceder a informação atualizada dos
mercados de ações
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