Perspetivas
Investidores atentos a ritmo económico, mas com radares ligados a contas empresariais
À partida deveremos ter uma segunda-feira calma em termos de flow empresarial e macroeconómico,
onde destacaríamos as previsões económicas da Comissão Europeia, mas uma terça-feira muito
importante para o rumo dos mercados acionistas no curto prazo, pois será conhecida a performance
das principais economias da Zona Euro no 4º trimestre, incluindo dados para Portugal. A nível macro
realçamos ainda a difusão de indicadores de confiança de analistas e investidores como o Zew Survey
e nos EUA dados de inflação, vendas a retalho e imobiliário. Entre as empresas que apresentam
resultados podemos ter impacto das contas de Semapa, Credit Suisse, EDF, Air Liquide, Danone,
Credit Agricole, Nestlé, Shire ou Allianz. Do outro lado do atlântico atenções focadas em AIG, TMobile, Cisco Systems, Pepsico, Kraft Heinz, Charter Communications e Deere.

Resultados
Europa

EUA

Semana Passada

Wall Street voltou a superar recordes durante a semana passada, com expectativas assentes nas
reformas fiscais de Donald Trump, isto depois do 45º Presidente dos EUA ter prometido uma
comunicação em breve sobre os principais pontos. Os dados chineses referentes à Balança Comercial
deixaram boas indicações para a globalidade dos mercados com o setor de Recursos Naturais a ser o
grande beneficiário do crescimento surpreendente das importações do país.

O PSI20 encerrou a semana passada nos 4.604,33 pontos já com o BPI fora dos seus constituintes,
depois de concluída a OPA do CaixaBank que o deixou com 84,5% do banco até agora liderado por
Fernando Ulrich, que abandona o cargo de CEO para passar a ser o presidente não-executivo. Nota
para o BCP, que anunciou formalmente a devolução integral dos CoCos ao Estado português, numa
semana em que as novas ações referentes ao aumento de capital passaram a ser negociadas em
bolsa. Os números da Navigator acabam por vir acima do esperado.

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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