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Agenda Semanal

Perspetivas
Esta semana pode ser determinante, por isso siga-nos
Podemos ter uma semana determinante para o sentimento dos mercados acionistas no que falta cumprir do 2º trimestre. Os
investidores vão estar atentos aos indicadores de atividade industrial e terciária na Zona Euro para perceberem se se
confirma nova perda de ritmo de crescimento em abril. Em solo norte-americano os indicadores similares (dias 1 e 3) e a
reunião da Fed (dia 2) são pontos-chave. No que respeita a contas empresariais entre as big caps europeias teremos BP (dia
1), Bayer, Adidas, Fresenius e Infineon (dia 3), HSBC, BNP Paribas, BASF, BMW e Soc.Gen (dia 4). Nas maiores
capitalizações bolsistas dos EUA teremos já hoje as contas do McDonalds, na terça-feira os números da Apple, Pfizer e
Merck, na quarta-feira os da Mastarcard e CVS, na quinta-feira os da DuPont e na sexta-feira os da Berkshire Hathaway.
Nas nossas edições escritas diárias pode ficar a par de toda a informação e comentários de mercado, desenvolvidos na
MTrader. Entretanto fique com a listagem dos principais eventos. Para informação mais alargada consulte a versão
disponível na estação de negociação.
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Resultados Europa
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Resultados EUA

Semana Passada
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A última semana foi bastante preenchida com contas empresariais, que de uma forma geral surpreenderam pela positiva os
investidores, especialmente as techs. Fez-se história no panorama mundial, com os dois líderes coreanos a reunirem-se e a
prometerem uma nova era de paz. Pese embora o facto ter sido relegado para segundo plano não deixam de ser boas
notícias. O escalar da yield norte-americana a 10 anos para um patamar acima dos 3% ainda preocupou, mas fechou a
semana a aliviar. Como se esperava o BCE não mexeu na sua política monetária e manteve o seu discurso. Draghi mostrouse despreocupado com o Euro e preferiu focar-se nos riscos, justificando em parte a depreciação do euro face ao dólar.

Os números da Jerónimo Martins e da Galp marcaram a agenda de resultados nacionais. Já a Corticeira Amorim e a EDP
deram início ao destacamento de dividendos. Em território nacional, o PSI20 desvalorizou ligeiramente, 0,003% para
5.527,69 pontos.

Na Zona Euro …

Nos EUA…
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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)
Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
Millennium investment banking
Na plataforma de investimentos MTrader, separador Research, pode aceder a um vasto leque de informação sobre mercados
acionistas e efetuar pesquisa por título.
Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial
Português, S.A. (Millennium BCP).
Prevenções (“Disclaimer”)
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus destinatários,
como mera ferramenta auxiliar, não devendo nem podendo desencadear ou justificar qualquer ação ou omissão, nem
sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso,
inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de
informações contidas neste relatório foi obtido junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a
qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco Comercial Português, S.A.. Qualquer alteração nas
condições de mercado poderá implicar alterações neste relatório. As opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou
contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e
hipóteses. Não pode, nem deve, pois, o Banco Comercial Português, S.A. garantir a exatidão, veracidade, validade e
atualidade do conteúdo informativo que compõe este relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado,
avaliado e atestado pelos despectivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais um
instrumento no seu processo de tomada de decisão de investimento. O Banco Comercial Português, S.A. rejeita assim a
responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou 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.
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