Perspetivas
Mercado atento a resultados das cotadas europeias, atividade industrial na Zona Euro marca destaque
Com a earnings season em Wall Street a chegar ao fim, o mercado vira-se agora para os resultados de big caps
europeias onde destacamos os números da Bayer, Airbus, Telefonica, Vivendi, Fresenius SE & Co KGaA, Cie de
Saint-Gobain, BASF, Iberdrola, AXA e Safran. Os dados macroeconómicos de maior relevo prendem-se com a
indicação preliminar da Markit sobre a atividade terciária da Zona Euro na 3ª feira, com os analistas a estimarem
uma ligeira desaceleração. Ainda na Europa, a evolução do PIB do 4º trimestre do Reino Unido e Alemanha
também tem interesse. As minutas da Fed sobre a última reunião chegam-nos na 4ª feira, aguardando-se uma
indicação extra sobre o timing do aumento de juros nos EUA. Hoje, Wall Street estará encerrado devido a feriado
(President’s Day). Em Portugal, a Jerónimo Martins, Corticeira Amorim e Sonae Capital divulgam as suas contas.

Resultados
Europa

EUA

Semana Passada
Wall Street renovou máximos com o tema do aumento de juros nos EUA novamente em cima da mesa, isto depois
dos mais recentes dados de inflação terem acelerado mais que o esperado em janeiro e os números de retalho
terem superado as estimativas. Isto a juntar às declarações de Yellen, fazem crer numa subida brevemente, ainda
que se especule sobre o seu verdadeiro timing. Na Zona Euro, os dados de crescimento económico indicaram-nos
uma revisão em baixa no 4º trimestre. Ainda assim, nota positiva para a revisão em alta da Comissão Europeia
para a inflação na Zona Euro em 2017. Os preços do barril de petróleo continuam com sentimento limitado perante
o aumento da produção norte-americana, ainda que a OPEP tenha revisto em alta as projeções para a procura da
matéria.

O PSI20 encerrou a semana passada nos 4.640,85 pontos. Nota positiva para a economia portuguesa que cresceu
acima das previsões do 4º trimestre, sustentada por uma forte procura interna. Os números da Semapa desiludem
perante a redução menor que o esperado da dívida líquida. Destaque ainda para a queda da yield a 10 anos das
obrigações nacionais que beneficiou de uma possível flexibilização das regras de compras de obrigações por parte
do BCE.

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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