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Agenda Semanal

Perspetivas
Atividade e evolução da pandemia marcam semana
A evolução dos novos casos de Covid-19 volta a estar no epicentro dos mercados de ações esta semana. Os dados
de atividade de junho devem mostrar uma melhoria um pouco por todo o globo, tanto na indústria como nos serviços.
Nos EUA espera-se a indicação de que a economia terá gerado cerca de 3 milhões de postos de trabalho no último
mês. Na Zona Euro chegam ainda alguns dados de inflação e de confiança em diversos quadrantes.
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Semana Passada
Semana negativa para a generalidade dos principais índices de ações, com o Nikkei 225 e o Shanghai a estarem
entre as principais exceções. O período foi marcado pelo aumento do número de novos casos de coronavírus nos
EUA, gerando preocupações de uma possível segunda vaga. O país acabou mesmo por registar o maior número de
novos casos de coronavírus desde o início da pandemia (mais de 40 mil casos). A castigar o mercado estiveram
ainda as preocupações de uma guerra comercial transatlântica, perante notícias de que os EUA pretendem avançar
com a introdução de tarifas a produtos vindos da União Europeia e do Reino Unido. Bem como o corte de projeções
económicas do FMI, que prevê uma recessão global mais profunda do que o anteriormente esperado devido à
crescente ameaça de vírus. As notícias de que Donald Trump estará a preparar num novo pacote de estímulos nos
EUA, a aprovar em julho e as declarações do presidente norte-americano de que o acordo comercial Fase I com a
China está "totalmente intacto” acabaram por gerar pouco ânimo. Tal como os bons dados preliminares da atividade
na Zona Euro no mês de junho, com um regresso surpreendente à expansão em França. A FED instruiu os maiores
bancos dos EUA a não aumentarem dividendos nem retomarem os programas de share buyback pelo menos no
3.ºtrimestre, dada a incerteza relacionada com a atual pandemia. Por outro lado, os bancos norte-americanos em
breve poderão impulsionar os investimentos em fundos de capital de risco e embolsar milhares de milhões de dólares
que tiveram de reservar para impedir negociações de derivativos, isto depois da Reserva Federal ter aprovado
mudanças na Regra Volcker. O BCE também esteve em foco, ao criar um novo mecanismo de liquidez para bancos
centrais fora do Euro. No seio empresarial destaque para o tombo da Wirecard, após terem sido encontradas falhas
no balanço e que levaram a empresa de meios de pagamento a avançar com processos de insolvência.

O PSI20 desceu 2,29% para os 4.359,24.
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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)
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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 estimates from Banco Comercial Português,
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