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Agenda Semanal

Perspetivas
Eleições norte-americanas no epicentro de semana que se espera intensa nas bolsas
A semana vai ser marcada pelas tão aguardadas eleições norte-americanas, a 3 de novembro, onde as sondagens e
as odds dos apostadores dão vitória a Joe Biden. O atual Presidente e candidato Donald Trump já admitiu não aceitar
de bom grado uma derrota nas urnas. Na agenda macroeconómica a revelação dos dados finais de atividade na
indústria e serviços em ambos os lados do Atlântico é um dos pontos em destaque. Os dados de emprego nos EUA
também merecem atenção. Entretanto a earnings season continua em força e tem-se mostrado bastante acima das
expectativas nos EUA, tanto a nível de resultados como de receitas, mantenha-se atento através da sua estação de
negociação e app de bolsa, separador Notícias.

Página 1 de 4

Resultados Europa

Resultados EUA
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Semana passada
Semana de quedas expressivas nos principais índices acionistas, com perdas na Europa a atingirem os 8,61% no
DAX e nos EUA os 6,47% no Dow Jones. Para os índices asiáticos as quedas foram de menor dimensão com a
maior desvalorização a ser -3,26% no Hang Seng. Período foi marcado pelo galopar do número de novos casos de
infeções por Covid-19 por todo o mundo e pelo aumento das restrições em vários países, numa tentativa de combate
à dissipação da pandemia. França e Alemanha implementaram novos lockdowns. Durante a semana surgiram notas
de que a União Europeia e o Reino Unido fizeram progressos nas negociações pós-Brexit, aumentando as
esperanças de que um acordo possa ser alcançado no início de novembro. No seguimento das comunicações das
decisões de política monetária, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ter “poucas
dúvidas” de que os legisladores chegarão a um acordo sobre um novo pacote de estímulo monetário em dezembro.
No plano macroeconómico os dados preliminares revelaram que a economia na Zona Euro se terá expandido acima
do esperado no 3.ºtrimestre, incluindo a portuguesa e italiana. A região da moeda única manteve o patamar
deflacionista em outubro e pede novos estímulos do BCE. A atenuar as quedas esteve uma earnings season que de
forma global tem superado as expectativas

No PSI20

Na Zona Euro …
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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)
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