Perspetivas

Semana de Balança e Produção Industrial e muitos resultados

Os investidores deverão estar ocupados em digerir mais uma semana de resultados
empresariais, com a Europa a entrar agora mais ativa. Entre as big caps dos dois lados
do Atlântico destacamos BP, BNP Paribas, Sanofi, GlaxoSmithkline, Rio Tinto e Total na
Europa e nos EUA os números de Walt Disney, Gilead Sciences, Mondelez, GM,
Allergan, Time Warner e Coca-Cola. No panorama macroeconómico salientaríamos os
dados de Balança Comercial no Japão (dia 7), na Alemanha (dia 9), no Reino Unido e na
China (dia 10). Ao longo da semana, os indicadores de produção industrial pelos países
europeus também marcam ponto. De referir que as novas ações do aumento de
capital do BCP começam a negociar a partir do dia 9.

Resultados

Europa

EUA

Semana Passada

Semana com muita informação de relevo para os mercados mundiais, em especial de
caráter macroeconómico, desde logo com a melhoria da confiança dos consumidores
na região da moeda única e nos EUA, o que é um bom sinal para as bolsas dada a sua
correlação com os mercados acionistas. As reuniões dos bancos centrais (Fed, BoJ e
BoE) não trouxeram grandes novidades, sendo de destacar a revisão em alta para a
economia britânica por parte do Banco de Inglaterra. Os EUA continuaram a mostrar
forte geração de emprego com a atividade industrial a dar sinais de aceleração, ao
passo que os serviços indicaram-nos uma ligeira desaceleração. Igual sinal dado pela
região da Zona Euro que também viu a inflação e o PIB acelerarem.

O PSI20 encerrou a semana passada nos 4.622,82 pontos. Os CTT mostraram-se
pressionados por um profit warning e viveram uma queda superior a 10%. Mota-Engil
beneficiou da nota da Bloomberg que deu conta de um ganho de contrato na
Tanzânia. O PSI20 favoreceu da inclusão das novas ações do aumento de capital do
BCP ao preço de mercado, levando a um ajuste do índice nacional.

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)
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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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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.

