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Agenda Semanal

Perspetivas
BCE pode marcar semana nos mercados
Apesar de se esperar que o BCE deixe as taxas de juro para a Zona Euro inalteradas, as atenções vão estar voltadas
para o discurso da presidente Christine Lagarde, a 9 de setembro, em busca de informações sobre possíveis
reduções do programa de compra de ativos pandémicos. Entre os dados macroeconómicos de maior relevo, os
indicadores de produção industrial devem mostrar uma recuperação na Alemanha e em França no mês de julho, com
Itália a divergir. O Beige Book da Fed, que trará o ritmo nos diversos quadrantes económicos dos EUA, a evolução da
inflação em Portugal, Alemanha e China, bem como dos Preços no Produtor dos EUA, também devem ser tidos em
linha de conta. A semana será mais curta em Wall Street, uma vez que os principais índices de ações estarão hoje
encerrados devido a feriado nos EUA (Dia do Trabalhador).

Semana passada
A última semana foi mista para os índices de ações europeus, com o PSI20 na liderança, ao valorizar mais de 3%.
Entre os principais índices acionistas norte-americanos o Nasdaq 100 e o S&P 500 renovaram novos máximos,
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enquanto o Dow Jones recuou ligeiramente. Na Ásia registaram-se ganhos, com o Nikkei a valorizar mais de 5%. Os
preços do petróleo subiram, mesmo após os ministros da OPEP+ terem concordado em continuar com o plano de
aumentos de produção mensal. Na frente da pandemia a União Europeia estabeleceu restrições de viagens para
cidadãos não vacinados dos EUA e de cinco outros países, perante o aumento de casos Covid-19. No seio
empresarial de destacar a nota de que o BBVA e Stellantis vão entrar para o Euro Stoxx 50 na revisão de 20 de
setembro, enquanto a Amadeus IT e Engie saem. No Reino Unido, a Just Eat Takeaway.com e a Wier saem do FTSE
100, entrando Meggitt e Wm Morrison. A Banca estava à espera de orientações do Supremo Tribunal polaco sobre a
resolução de ações judiciais dos créditos hipotecários em francos suíços, mas tal não veio a suceder por falta de
consenso, tendo pedido, no entanto, um parecer ao tribunal da União Europeia. No plano macroeconómico foi
revelado que a atividade industrial nos EUA acelerou inesperadamente o ritmo de expansão em agosto, puxada pelas
novas encomendas. No Reino Unido também ganhou momentum. Na Zona Euro o setor desacelerou, mas o ritmo de
expansão continua a ser elevado. O setor dos serviços teve uma travagem no crescimento nos EUA e na Zona Euro,
neste caso pela primeira vez este ano na China e no Japão está em contração, sendo que no caso chinês se tratou
da primeira vez desde abril de 2020. Em solo norte-americano a indicação de que tanto as empresas como a
economia geraram bem menos postos de trabalho que o previsto em agosto também foi assimilada positivamente,
pois pode fazer acreditar que a FED irá ter uma maior paciência quanto ao ritmo de retirada de estímulos, uma vez
que o Banco Central já assumiu que uma das condições para o tapering é a robustez do mercado laboral.

No PSI20

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)
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