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Agenda Semanal

Perspetivas
Contas e atividade vão agitar semana nos mercados
Espera-se mais uma semana muito intensa nos mercados de ações. Os dados finais de janeiro devem mostrar uma perda de
momentum na expansão atividade industrial e um agravamento na contração nos serviços da Zona Euro. Nos EUA espera-se
que ambos os setores tenham desacelerado ligeiramente. Os analistas estimam que a Zona Euro tenha contraído 1% no
4.ºtrimestre, mas depois de na semana passada ter sido revelada uma expansão surpreendente na Alemanha e em Espanha
e um desempenho acima do esperado em França pode haver aqui alguma surpresa. O Banco da Inglaterra parece pronto
para deixar a política inalterada, sendo que as atenções devem estar centradas nas suas perspetivas e nos detalhes do plano
de compra de ativos. A earnings season continuará em grande plano. Nos EUA entre as cotadas com capitalização acima
dos $100 mil milhões apresentam contas reportam Amazon, Alphabet, PayPal, Pfizer, Merck, Thermo Fisher, Exxon Mobil,
AbbVie, QUALCOMM, T-Mobile, Amgen, Bristol-Myers, UPS e Philip Morris. Na Europa destaque para os números de Roche,
Unilever, Shell, Siemens, Linde, Sanofi, GlaxoSmithKline, BP, BNP Paribas, Vinci, Infineon e Santander.

Página 1 de 5

Resultados Europa
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Resultados EUA

Semana passada
Semana foi negativa para os principais índices de ações. Período foi marcado pela demonstração de dados de eficácia de
diversas vacinas Covid-19, como J&J, Moderna e Novavax. O FMI cortou as estimativas de crescimento económico para a
Zona Euro em 2021, elevando, contudo, as perspetivas para a economia norte-americana. A AstraZeneca e a União Europeia
teceram acusações mútuas sobre o timing e a quantidade nas entregas de vacinas, mas a EMA deu uma autorização de
comercialização condicional para adultos à vacina da AstraZeneca a 29 de janeiro. Foco também para os rumores de que o
plano de estímulos económicos de $1,9 triliões nos EUA (valor em notação americana, correspondente a biliões na escala
europeia) que Joe Biden tenta aprovar pode sofrer um atraso. No plano macroeconómico chegou a indicação de que o
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rendimento pessoal nos EUA teve um incremento acima do esperado em dezembro de 2020, enquanto a despesa pessoal
caiu menos que o previsto face a novembro. A revelação de que as economias de França, Alemanha e Espanha tiveram um
desempenho acima do previsto no 4.ºtrimestre de 2020 não animaram os investidores. De acordo com os dados preliminares,
apenas o PIB de França terá contraído, com o germânico e o do país vizinho a expandirem inesperadamente, o que significa
que a confirmar-se afasta um padrão de recessão da Zona Euro. De notar que o padrão de recessão técnica é dado por dois
trimestres consecutivos de contração do PIB. No seio empresarial de revelar os fortes disparos de diversas empresas como a
Gamestop, AMC, Koss, onde a percentagem de short sellers era acentuada, levando a um fenómeno chamado short
squeeze.

No PSI20

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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Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
Millennium investment banking
Na plataforma de investimentos MTrader, separador Research, pode aceder a um vasto leque de informação sobre mercados
acionistas e efetuar pesquisa por título.
Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP).
Prevenções (“Disclaimer”)
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta
auxiliar, não devendo nem podendo desencadear ou justificar qualquer ação ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir
qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e
apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi obtido junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas
possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco Comercial Português, S.A.. Qualquer alteração nas condições de mercado
poderá implicar alterações neste relatório. As opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do
grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. Não pode, nem deve, pois, o Banco Comercial Português, S.A. garantir a
exatidão, veracidade, validade e atualidade do conteúdo informativo que compõe este relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente
analisado, avaliado e atestado pelos despectivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais um instrumento no seu
processo de tomada de decisão de investimento. O Banco Comercial Português, S.A. rejeita assim a responsabilidade por quaisquer eventuais danos
ou prejuízos resultantes, direta ou indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que
possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que
constam da nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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