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Agenda Semanal

Perspetivas
Semana muito movimentada e que marca o arranque da earnings season nos EUA
Esta semana promete ser muito movimentada, tanto a nível de agenda macroeconómica como empresarial. As
decisões de política monetária do BCE e do BOJ, onde o foco estará nos planos de recuperação económica, o Beige
Book da Fed, os dados do PIB da China no 2.ºtrimestre, de inflação em várias partes do globo e de imobiliário nos
EUA estão entre os pontos de destaque. Amanha, dia 14 as atenções estarão voltadas para o arranque oficial da
earnings season do 2.ºtrimestre nos EUA, com as contas de Wells Fargo, JPMorgan e Citigroup na Banca e ainda da
Delta Airlines.
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Semana Passada
Semana mista para os mercados acionistas, com o IBEX a apresentar a maior queda (-1,11%) e o Shangai a
demonstrar a maior valorização (+7,31%). Período foi marcado pela evolução de novos casos de coronavírus e pelo
recorde do número diário de mortes em alguns casos nos EUA, levando mesmo o Presidente da FED de Atlanta a
referir que o ritmo de aparecimento de infetados pode ameaçar a recuperação dos EUA, à medida que empresas e
consumidores suspendem os planos. Nas matérias-primas a Agência Internacional de Energia alertou sobre a
recuperação da procura devido ao ressurgimento de vírus. A possibilidade de “Hard Brexit” também pairou sobre os
mercados, com Boris Johnson a avisar Angela Merkel que o Reino Unido está pronto para prescindir de um acordo
comercial caso a União Europeia não assuma compromisso em alguns dos temas que exige. Foco ainda no corte das
projeções económicas da Comissão Europeia para 2020. Pela positiva destacam-se os bons dados
macroeconómicos, como a atividade terciária norte-americana, que se expandiu de forma surpreendente em junho, e
a produção industrial em Itália, que demonstrou uma recuperação surpreendente em maio. Por cá a Navigator
recebeu uma notícia positiva após o tribunal internacional do comércio nos EUA ter decidido a seu favor no que
respeita a taxas anti-dumping. Já a EDP e EDPR viram o juiz de instrução criminal suspender com efeitos imediatos
António Mexia, CEO da EDP e João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis, das suas funções na administração da
EDP.

O PSI20 subiu 1,35% para os 4.464,64.

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
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