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Agenda Semanal

Perspetivas
Cinco dias com poucos dados macroeconómicos e já de olho na semana seguinte
Esta semana espera-se pouco ativa em termos de agenda macroeconómica. As atas da última reunião da Fed (dia
10), de inflação nos EUA (dia 11) e de Balança Comercial da China (12) estão entre os pontos de maior relevo. No
plano empresarial de notar as contas da Delta Airlines e da PepsiCo, sendo que à medida que a semana avançar os
investidores podem virar os holofotes já para o arranque oficial da earnings season nos EUA, com as contas do
Citigroup a serem reveladas daqui a uma semana (dia 15). O Presidente da Fed, Jerome Powell, vai testemunhar
perante o Senado na quarta e na quinta-feira.

Semana Passada
A semana terminou com saldo positivo para os principais índices mundiais. As tréguas anunciadas entre Trump e Xi
Jinping na cimeira do G20, a juntar à expectativa de que os bancos centrais suportem a economia com mais
estímulos económicos, foram importantes triggers para os ganhos semanais. A forte geração de emprego da
economia norte-americana, divulgada na passada sexta-feira, fez o mercado acreditar que a Fed não será tão
agressiva na descida de juros.
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Em território nacional, o PSI20 valorizou 1,08% para 5.192,74 pontos.

Na Zona Euro …

Nos EUA…

Notas:
5S- Variação nas últimas 5 sessões; 1M - Variação no último mês
* Relação entre volume médio das últimas 5 sessões e das últimas 20 sessões
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
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Na plataforma de investimentos MTrader, separador Research, pode aceder a um vasto leque de informação sobre mercados acionistas e efetuar pesquisa por título.
D eclaraçõ es (“ Discl osu res” )
Est e relat ório f oi elaborado em nome de M illennium inv estm ent bank ing (Mib), m arca regist ada do Banc o C om ercial Português, S. A. (Millennium BCP).

Pr even çõ es (“ Discl ai mer”)
A inform aç ão c ontida neste relatório tem c arát er merament e inf ormativo e part icular, s endo div ulgada aos seus dest inat ários, c om o mera ferram ent a auxiliar, não dev endo nem podendo des enc adear ou just ific ar qualquer aç ão ou omis são, nem s ust ent ar qualquer operaç ão, nem ainda s ubst ituir qualquer
julgament o próprio dos s eus destinat ários, s endo est es, por iss o, inteiram ent e respons áv eis pelos at os e om iss ões que pratiquem. Ass im e apes ar de c onsiderar que o c onjunto de inf orm ações cont idas nest e relatório f oi obt i do junt o de f ont es cons ideradas f iáveis, nada obsta que aquelas poss am, a qualquer
m om ento e s em av iso prévio, s er alteradas pelo Banc o C om erc ial Português, S.A.. Qualquer alt eraç ão nas c ondiç ões de m erc ado poderá im plic ar alt erações nest e relat ório. As op iniões aqui ex press as podem s er dif erent es ou c ontrárias a opiniões ex pres sas por outras áreas do grupo BCP, com o result ado da
utilização de diferent es c ritérios e hipót eses. N ão pode, nem dev e, pois, o Banc o C om erc ial Port uguês, S. A. garantir a ex atidão, v erac idade, v alidade e at ualidade do c ont eúdo inf orm ativo que c om põe est e relatório, pelo que o mesm o dev erá s er sempre dev idam ent e analis ado, av aliado e at est ado pelos
despect iv os destinat ários. Os inv est idores devem c ons iderar es te relat ório como m ais um inst rument o no s eu proces so de t om ada de decis ão de investiment o. O Banc o C om ercial Port uguês, S. A. rejeit a ass im a respons abilidade por quais quer ev ent uais danos ou prejuíz os result ant es, direta ou indiret am ente da
utilização da inform aç ão ref erida nest e relat ório independent em ent e da f orm a ou naturez a que poss am v ir a revestir. A reprodução t ot al ou parcial dest e doc um ent o não é permit ida s em autoriz ação prév ia. Os dados relativ os aos dest inat ários que c onst am da noss a list a de dis tribuiç ão destinam -s e apenas ao
envio dos noss os produt os, não s endo s usc etí veis de c onheciment o de t erc eiros.
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