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Agenda Semanal

Perspetivas
Conheça as contas que lhe chegam nos próximos dias e outros pontos de relevo
Numa semana mais curta em Wall Street, uma vez que hoje se encontra encerrada por motivos de feriado nos EUA, o
calendário de divulgação de contas empresariais vai continuar em cima da mesa dos investidores. Nas capitalizações
bolsistas norte-americanas acima dos $100 mil milhões chegam os números de IBM, Johnson&Johnson (dia 22),
Procter&Gamble, Comcast, Abbott Laboratories (23), Intel, Union Pacific (24) e AbbVie (25). Na Europa a agenda é
ainda tímida, com os resultados de ASML (dia 23) e STMicro (dia 24) a merecerem atenção, numa altura em que
tanto se tem falado do setor de semicondutores. Na agenda macro quinta-feira pode ser o dia mais importante, quer
pela revelação dos indicadores preliminares de atividade industrial e terciária na Zona Euro e EUA, quer pelas
conclusões da reunião do BCE. O Fórum Económico Mundial, em Davos, que se inicia dia 22, é outro foco de
interesse.
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Resultados Europa

Resultados EUA

Semana Passada
Os mercados acionistas deram continuidade ao padrão de recuperação das últimas semanas. Wall Street teve
mesmo a 4ªsemana consecutiva de ganhos, num rally de quase 15% desde a semana anterior ao Natal. O arranque
da earnings season trouxe-nos muitas contas, e boa reação, na banca norte-americana e a Netflix foi a primeira
FAANG a reportar números. Adicionalmente, os sinais de progresso nas negociações comerciais entre os EUA e a
China foram trazendo otimismo aos investidores. A Europa acompanhou o sentimento, naquela que foi a 3ªsemana
consecutiva de valorização. O Brexit foi tema quente, perante o chumbo do acordo por parte do Parlamento britânico
e a sobrevivência de Theresa May à moção de censura apresentada pelo Partido Trabalhista, um tópico que vai
continuar a marcar a agenda dos investidores.
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Em território nacional, o PSI20 valorizou 2,21% para 5.068,02 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 vendedor a na descida)
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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 acionis tas e efetuar
pesquisa por título.
Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investme nt 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 destinatá rios, 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 re latório 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 o utras 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 relató rio 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 natur eza 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 distribuiç ão destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não
sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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