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Agenda Semanal

Perspetivas
Apresentação de contas marca semana, com atividade à mistura

Semana muito vincada pela divulgação de contas empresariais dos dois lados do Atlântico. Nas big caps europeias
destaque para os números de BP, Intesa, GlaxoSmithKline, L’Oreal, Total, Sanofi. Nas capitalizações bolsistas acima
dos $100 mil milhões nos EUA teremos Alphabet, Walt Disney, Merck & Co, QUALCOMM, Bristol-Myers, Philip Morris
e AbbVie. No plano macroeconómico de notar os dados de atividade na indústria e serviços a nível global, existindo
curiosidade em perceber até que ponto o coronavírus teve reflexo já no mês de janeiro, um tem a que vai continuar no
epicentro das atenções dos investidores, uma vez que afeta setores como o de Viagens & Lazer mas também
unidades produtivas, que são encerradas por medidas de segurança como forma de evitar o contágio.
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Resultados Europa
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Resultados EUA

Semana Passada
Mercados financeiros registaram uma semana de correção, com o coronavírus no centro das preocupações devido a
potenciais impactos na economia. Isto levou a uma queda mais expressiva no mercado asiático e castigou setores mais
cíclicos: Recursos Naturais, Tecnológico, Auto e Viagens & Lazer. A Fed fez a sua comunicação de política monetária, mas
acabou por vir de encontro ao esperado, sem que tenha avançado planos sobre o rumo das taxas de juro ou possíveis novos
estímulos caso a economia arrefeça. Ainda assim, a indicação de que a confiança dos consumidores nos EUA atingiu o valor
mais elevado nos últimos 5 meses acabou por trazer alguma tranquilidade. A somar estiveram as boas contas de empresas
como Apple ou Santander. Já o Facebook desiludiu.
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Em território nacional a EDP foi impulsionada por uma revisão em alta e acabou por atenuar a queda do PSI20 que registou
uma melhor performance que os outros principais índices europeus.

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 de scida)

Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
Millennium investment banking
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 seu s 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, se ndo 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 p révio, ser alteradas pelo
Banco Comercial Português, S.A.. Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar alterações neste relatório. As o piniões 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 de verá 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. rej eita 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 reprodu ção 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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