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Agenda Semanal

Perspetivas
Investidores focados na Fed
As decisões de política económica e monetária da Fed devem assumir papel central esta semana. Espera-se que o índice de
preços no consumidor da Zona Euro mostre uma subida da inflação na região em maio. Conheça toda a agenda
macroeconómica na tabela abaixo:
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Semana passada
Semana positiva para a maioria dos principais índices de ações, com o setor de Viagens & Lazer a receber o alívio
das restrições dos EUA para vários países, incluindo França, Alemanha e Portugal. Nota para o aviso da União
Europeia de que está pronta para considerar medidas regulatórias mais apertadas caso o Governo do Reino Unido
deixe de implementar as suas obrigações pós-Brexit. De realçar o compromisso conjunto do presidente norteamericano Joe Biden e dos líderes da União Europeia em terminarem com as disputas comerciais pendentes e
removerem as tarifas relacionas com o conflito de aço e alumínio antes do final do ano. Na Europa o BCE manteve
inalterada a política monetária, apontando um crescimento de 4,6% em 2021 e 4,7% em 2022 para a região de
moeda única e inflação nos 1,9% este ano e 1,5% em 2022, valores abaixo da meta dos 2%, eliminando receios de
pressões inflacionistas. Quinta-feira passada foi revelado que a inflação nos EUA se situou acima do previsto, mas os
investidores mostraram-se mais confiantes de que a recente escalada será transitória, uma vez que a subida dos
preços foi em grande parte impulsionada por categorias associadas à reabertura económica, reforçando assim a
visão da Fed. Nos EUA o Senado aprovou de forma esmagadora um projeto de lei para investir quase $250 mil
milhões na produção e tecnologia para enfrentar o desafio económico e estratégico da China.

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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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
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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, 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
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