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Agenda Semanal

Perspetivas
Mercado à espera de vacina da Moderna, REN e Altri mostram contas esta semana
A earnings season do 3.ºtrimestre entra na reta final, tanto na Europa como nos EUA (cerca de 90% das cotadas do
S&P 500 e do Stoxx 600 já reportaram números) reduzindo assim o impacto positivo que se tem vindo a registar
do surprise level nos mercados de ações, uma vez que os resultados apresentados em ambos os índices estão cerca
de 18% acima dos valores que eram estimados pelos analistas. Em Portugal teremos as contas da Altri (dia 19)
e Ibersol (dia 20). Depois da China e 14 outros países da Ásia-Pacífico terem assinado um mega-acordo comercial e
que aparentemente anima o arranque da semana, as atenções voltam-se para a evolução da pandemia de
Coronavírus, numa altura em que foram introduzidas novas restrições para tentar travar números recorde de novas
infeções. A expectativa de que a Moderna venha a mostrar dados de eficácia da sua vacina já esta semana é grande,
pois utiliza a mesma tecnologia m-RNA da Pfizer, que mostrou na semana passada que deixaram os investidores ao
rubro. A agenda macroeconómica traz pouco dados de potencial interesse, esperando-se que o índice NAHB mostre
estabilidade no mercado imobiliário norte-americano. As negociações entre o Reino Unido e a União Europeia
prosseguem.
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Resultados EUA

Semana passada
Semana muito positiva para os principais índices acionistas, perante a notícia de que a vacina desenvolvida pela
Pfizer e BioNTech preveniu mais de 90% das infeções por Coronavírus, levando o Diretor do Instituto Nacional de
Alergias e Doenças Infeciosas dos EUA, Anthony Fauci, a classificar a sua eficácia como “simplesmente
extraordinária. Fauci afirmou que a autorização de uso de emergência para a prevenção do Coronavírus pode chegar
dentro de uma semana e meia. O índice espanhol IBEX liderou os ganhos na Europa e valorizou mais de 13%, nos
EUA o Dow Jones comandou os ganhos ao subir 4,08%, já o Nikkei225 (+4,36%) foi o índice que mais subiu nos
países asiáticos. Na onda de otimismo o Goldman Sachs elevou as projeções para o S&P 500, dando-lhe um
potencial de subida na ordem dos 30% face aos níveis atuais até ao final de 2022. Isto numa altura em que as novas
infeções por Coronavírus atingem números recorde em muitos países, incluindo Portugal, levando os Governos a
voltarem a impor medidas restritivas à circulação para conter a evolução do vírus. Apesar de ter chegado a
confirmação de que a economia da Zona Euro se expandiu 12,6% no 3.ºtrimestre, há preocupações de que a
segunda vaga da pandemia possa retardar uma recuperação económica.

No PSI20
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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
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Prevenções (“Disclaimer”)
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vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que constam
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This information is not an offer to sell or a solicitation to enter into any particular deal or contract. It consists of data compiled by or of opinions or
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may, directly or indirectly, derive from it. Its reproduction is not allowed without permission from the BCP group. The data herein disclosed are merely
indicative and reflect the market conditions prevailing on the date they have been collected. Thus, its accuracy and timing must absolutely be confirmed
before its usage. Any alteration in the market conditions shall imply the introduction of changes in this report. This information / these opinions may be
altered without prior notice and may differ or be contrary to opinions expressed by other business areas of BCP group as a result of using different
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