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Agenda Semanal

Perspetivas
Inflação em agosto e valores finais de PMI’s em destaque na próxima quinzena
As próximas duas semanas, a nível macroeconómico, serão marcadas pela divulgação do valor preliminar da inflação
em agosto em Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e França, assim como na Zona Euro. Ficaremos a conhecer
também o valor final do PIB do 2.ºtrimestre nestes países, bem como do agregado. Nos EUA será divulgada a
2.ªestimativa da evolução da economia norte-americana. No dia 31 será divulgada a evolução das atividades
industrial e terciária na China em agosto. Será também interessante ficar a conhecer os valores finais das atividades
tanto na Zona Euro como nos EUA, já que os valores preliminares apontaram para um abrandamento na região da
moeda única, mas para uma aceleração do ritmo de expansão em terras do tio Sam (dias 1 e 3, respetivamente). O
Beige Book da Fed trará o ritmo de atividade nos diversos quadrantes económicos durante as últimas semanas (dia
2). Em termos empresariais destacamos em Portugal a divulgação de resultados da Sonae (26), Mota-Engil (27),
EDP, EDP Renováveis e Ibersol no dia 3 de setembro. Esta agenda engloba duas semanas, logo a próxima
publicação será no dia 7 de setembro.
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Passada Quinzena
Quinzena positiva para os mercados acionistas asiáticos e norte-americanos, com os dados preliminares da atividade
nos EUA a apontarem para um ritmo de expansão superior ao esperado pelo mercado no mês de agosto. Já na Zona
Euro os dados preliminares de atividade indicaram um abrandamento do ritmo de expansão no mês de agosto, com o
PMI Indústria francês a entrar em zona de contração, castigando o mercado europeu que apresentou fracas
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variações no período e onde os índices IBEX e DAX foram exceções, apresentando ganhos para o período. Na região
foi também divulgado os valores preliminares do PIB do 2.ºtrimestre que sinalizaram uma contração de 12,1%. O
escalar das tensões entre as duas maiores potências mundiais estiveram em destaque com os EUA a anunciarem
mais restrições à Huawei, ameaçando ainda expandir as ordens executivas impostas contra o TikTok e a WeChat a
mais empresas. O Presidente norte-americano acabou mesmo por cancelar as negociações comerciais com a China,
que tinham como objetivo rever o progresso dos seis meses da Fase I do acordo comercial. Devido às falhas de
negociação entre os Democratas e Republicanos sobre o próximo pacote de estímulo económico, Donald Trump
assinou 4 ordens executivas que estenderam vários benefícios de desemprego. Ainda em contexto de comércio
internacional, a Europa viu serem impostas tarifas extras pelos EUA a alguns produtos alemães e franceses, uma
ação projetada para pressionar a União Europeia a resolver uma disputa de longa data sobre subsídios ilegais à
Airbus. De notar, no entanto, que a quantidade de produtos sujeitos a tarifa continuará inalterada ($7,5 mil milhões),
uma vez, que o país norte-americano removeu alguns produtos do Reino Unido e da Grécia da lista. Notas de
mercado de que a vacina experimental contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech estará perto de uma revisão
regulatória, podendo acontecer já a 22 de outubro, animaram os investidores e acabaram por ofuscar as declarações
de Oficiais da FED a alertarem que a pandemia representa um risco considerável no outlook económico a médio
prazo.

No PSI20

Na Zona Euro …

Nos EUA…
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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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