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Agenda Semanal

Perspetivas
Atividade em todo o globo e earnings season prendem atenção dos investidores
A próxima semana será marcada essencialmente pela divulgação dos valores preliminares da atividade de julho
tanto na Zona Euro como nos EUA, esperando-se que continue a demonstrar uma melhoria e até mesmo a volta à
expansão em algumas regiões do globo. A evolução dos novos casos de coronavírus continuará a fazer manchetes
e a prender a atenção dos investidores. A nível empresarial prossegue em força a earnings season nos EUA, com
Coca-Cola, Microsoft, Tesla, Intel, AT&T e Verizon Communications entre as cotadas de maior relevo a mostrarem
números. Na Europa Novartis, Roche, Unilever, Christian Dior e Iberdrola são algumas das big caps que reportam
contas.
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Resultados Europa

Resultados EUA

Semana Passada
Semana positiva para a maioria dos índices acionistas com o Nasdaq, Hang Seng e Shanghai a serem as exceções.
Período foi marcado pelo otimismo dos investidores nas vacinas experimentais para o combate ao coronavírus,
depois da Pfizer Inc. e da BioNTech terem recebido permissão regulatória em solo norte-americano para acelerar
dois candidatos a vacinas e a Moderna ter reportado bons resultados do estudo Fase I. A semana passada marcou o
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arranque oficial da Earning Season, onde a Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup, Delta Airlines, Goldman Sachs, Bank
of America, Morgan Stanley, BlackRock e Netflix foram algumas das empresas a reportar contas. Por cá o grupo
EDP esteve em destaque depois de notas de imprensa apontarem que a própria empresa deverá ser constituída
arguida no processo de rendas excessivas. A elétrica nacional também anunciou uma emissão de novas ações para
financiar parcialmente a aquisição da Viesgo, sendo que a EDPR adquiriu o negócio de energias renováveis da
Viesgo. Pelo lado negativo o aumento do número de novos casos em diversas regiões do mundo está a gerar
alguma preocupação aos investidores, sendo que a Catalunha decidiu impor um lock down parcial em virtude da
evolução da pandemia e os EUA atingiram os 77 mil novos casos num só dia, um novo recorde diário. O Presidente
norte-americano ordenou o fim do status especial de Hong Kong com os EUA e notas de mercado deram conta que
a Administração de Donald Trump pondera uma proibição de viagens aos membros do Partido Comunista Chinês.
Sendo que também está em discussão a negação de vistos a dezenas de milhões de chineses. Christine Lagarde
afirmou que não vai restringir a política monetária, enquanto luta para apoiar a recuperação económica da Zona
Euro da crise de coronavírus e que o BCE espera gastar o valor total do seu programa pandémico de compra de
obrigações. No plano macroeconómico foi revelado que a economia chinesa expandiu mais que o antecipado no
2.ºtrimestre. Já as vendas a retalho no país asiático contraíram inesperadamente no mês de junho. Nos EUA as
vendas a retalho cresceram mais do que o esperado em junho.

O PSI20 subiu 0,34% para os 4.479,77.

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)

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
acionistas e efetuar pesquisa por título.
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 seus 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, sendo 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 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 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 deverá 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. 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 natureza 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 distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.

Página 4 de 4

