Perspetivas
Fed prende atenções dos investidores numa semana com números de inflação
O mercado aponta para que a Fed aumente os juros já na reunião de quarta-feira em resposta aos
bons números que a economia norte-americana tem revelado. No mesmo dia é esperado que a
inflação nos EUA acelere para máximos de 2012 (2,7%). Sem grandes surpresas, o Banco de
Inglaterra deverá manter tudo na mesma, ainda que o mercado se mostre atento às projeções
económicas para a economia britânica. No seio da Zona Euro, os números finais de inflação deverão
sinalizar uma aceleração para os 2% (16 de março). Com a mudança de horário nos EUA, Wall Street
abre às 13h30m de Lisboa.
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Semana Passada
Semana amena para os mercados internacionais com a desvalorização do petróleo a limitar o
sentimento em torno das declarações positivas de Mario Draghi. O aumento para níveis recorde das
reservas de crude norte-americanas acaba por trazer receios de um novo paradigma de excesso de
oferta com as petrolíferas a aproveitarem a recuperação dos preços de petróleo para aumentar
produção. Por outro lado, os comentários de Draghi indicando que vê cada menos provável a
necessidade de estímulos adicionais, deram um impulso às praças europeias na reta final da semana
com o setor bancário a ser o grande impulsionador. Os dados de emprego da economia norteamericana vieram em linha com a tese de um aumento dos juros já nesta semana. Nota positiva para
as exportadoras europeias, que viram as importações chinesas aumentarem acima do esperado. O
Boletim Economico da OCDE manteve as projeções do crescimento da economia mundial, prevendo a
sua aceleração em 2017 e 2018.

O índice nacional PSI20 fecha na casa dos 4626,27 pontos (-0,74%). Com os números do BCP e dos
CTT a marcarem destaque, a Euronext anunciou dois novos constituintes do PSI20 a partir do dia 20
março, sendo eles a Novabase e a Ibersol.

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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