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Agenda Semanal

Perspetivas
Contas portuguesas são um dos focos da semana com Atividade e muitos resultados
Esta semana o Banco da Inglaterra poderá ser o primeiro grande banco central a anunciar um aumento de taxas de
juro desde o início da pandemia, em resposta à subida da inflação. A dúvida dos analistas parece residir entre o
puxar o gatilho já nesta reunião ou se espera até ao final do ano. O debate no BOE contrasta fortemente com o do
BCE, uma vez que a presidente Lagarde descartou na semana passada um cenário desse tipo. Os dados de
produção industrial e as encomendas às fábricas na Alemanha relativos a setembro vão trazer detalhes adicionais
sobre o impacto da escassez no fornecimento no setor. Os valores finais dos dados de atividade devem mostrar uma
perda de momentum no ritmo de expansão em outubro, em especial na Zona Euro. A merecer atenção estão ainda os
dados de criação de emprego nos EUA. No calendário empresarial época de apresentação de contas prossegue e
nos EUA entre as cotadas de valor superior a $100 mil milhões chegam os números de QUALCOMM, T-Mobile,
Moderna, Amgen, Estee Lauder, CVS Health, Zoetis e ConocoPhillips. Nas big caps europeias divulgam nomes como
BP, Enel, Deutsche Post, Siemens Healthineers, BMW e ING. Em Portugal fique atento aos resultados de EDPR,
EDP, CTT, C.Amorim e NOS.
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Resultados Europa
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Resultados EUA

Semana passada
Semana globalmente positiva para os mercados de ações nos dois lados do Atlântico, com Wall Street a presenciar
novos máximos históricos no S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones. Na Europa o Stoxx 600 tocou também no seu pico
histórico. O PSI20 foi a exceção aos ganhos na Europa. Na Ásia o sentimento foi mais pessimista, com o Hang Seng
a cair quase 3% e o Shanghai Composite a recuar cerca de 1%. A earnings season tem vi do a mostrar que os
gargalos no fornecimento afetaram o 3.ºtrimestre, mas globalmente decorre acima das expectativas e isso acaba por
conferir otimismo. Os dados preliminares do PIB do 3.ºtrimestre apontaram para um crescimento superior ao
esperado na Zona Euro, reforçando o ânimo dos investidores. Já a economia norte-americana terá crescido abaixo do
previso. O corte de projeções de crescimento da economia alemã para 2021 por parte do governo germânico também
foi um dos destaques. Sem surpresas, o BCE manteve a política monetária inalterada e Christine Lagarde afirmou
que acredita que o programa PEPP irá acabar em março. Isto numa altura em que a inflação na Zona Euro continua a
escalar, tendo aumentado mais do que o esperado no mês de outubro.

Página 3 de 5

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)

Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
Millennium investment banking
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Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S,A, (Millennium BCP).
This report has been prepared on behalf of Millennium investment banking (Mib), a registered trademark of 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 anco 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 respetivos 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.
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, S.A. and no representation or warranty is made as to its accuracy or completeness. This information is merely an auxiliary means of analysis to be
used by its recipients, who will be solely responsible for its use, including for any losses or damages that 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 assumptions and criteria. The analysis contained herein is based on numerous assumptions. Different assumptions could result in materially
different results.
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