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Agenda Semanal

Perspetivas
Semana bastante preenchida com Fed, guerra comercial e resultados em destaque
Espera-nos uma semana bastante preenchida, a começar desde logo com o encontro na terça-feira entre os representantes
dos EUA e da China no âmbito da guerra comercial. A política monetária também marcará destaque, com o mercado a
antecipar uma descida dos juros por parte da Fed na 4.ªfeira. Teremos também a divulgação das conclusões por parte do BoJ e
BoE. A semana contará ainda com os indicadores de atividade para a indústria por diversas regiões do globo, assim como os
dados de criação de emprego nos EUA e a evolução do PIB da Zona Euro. Na agenda de res ultados realçamos as contas da
Apple, Siemens, BNP Paribas, Mastercard, Credit Suisse, Fiat -Chrysler, BMW, GM, Bayer, Merck e BP.
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Resultados Europa
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Resultados EUA

Semana Passada
A última semana foi positiva para a globalidade dos índices de ações, num período marcado por muitas contas para digerir. Os investidores
olharam com agrado para a possibilidade dos Bancos Centrais atuarem de modo a apoiar a economia. O BCE, que manteve as taxas de
juro diretoras inalteradas, deu a entender ao mercado que uma descida estaria próxima. O conselho de governadores ad mitiu estar a
estudar o lançamento de um novo QE, entre outras ferramentas. Os dados macro continuam a alimentar a incerteza em torno da ec onomia,
perante a degradação da atividade industrial mundial e o abrandamento do ritmo de crescimento do PIB norte -americano no 2.ºtrimestre.
Na Europa, a política espanhola esteve em destaque depois de Sánchez ter falhado a investidura como Presidente de Governo. No Reino
Unido, Boris Johnson foi indigitado primeiro-ministro pela Rainha Isabel II.
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Em território nacional, o PSI20 desvalorizou 1,17% para 5.141,38 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
Na plataforma de investimentos MTrader, separador Research, pode aceder a um vasto leque de informação sobre mercad os 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 opera ç 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 pratiqu em. Ass im e apes ar de c onsiderar que o c onjunto de inf orm ações cont idas nest e relatório f oi obt ido jun t 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 p oderá im plic ar alt erações nest e relat ório. As opiniões 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 atid ão, 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 r ument 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 abilida de 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 pe rmit 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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