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Agenda Semanal

Perspetivas
Restrições marcam Europa, numa semana mais curta em Wall Street
Esta semana a evolução dos casos Covid-19 na Europa e o aumento de possíveis restrições vão estar no centro das
atenções, à medida que a região tenta travar mais uma vaga da Covid-19. Na terça-feira os dados preliminares de atividade
do mês de novembro da União Europeia e Reino Unido deverão mostrar um abrandamento no ritmo de expansão, já nos
EUA é esperada uma aceleração. A estimativa para o PIB dos EUA, que deverá apontar para uma expansão económica, e o
possível aumento dos rendimentos e das despesas dos norte-americanos irão estar em foco na quarta-feira. De realçar que
quinta-feira o mercado norte-americano não transaciona devido a feriado (Thanksgiving) e na sexta-feira irá encerrar mais
cedo. Ainda esta semana o Presidente Joe Biden deverá decidir se irá renomear Jerome Powell para um segundo mandato
como Presidente da FED ou se irá escolher a governadora da FED Lael Brainard.

Semana passada
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A última semana foi negativa para a maioria dos principais índices de ações europeus, com os ibéricos a serem os mais
castigados, ao perderem mais de 3%. O aumento dos casos Covid para valores recorde em algumas geografias e as
consequentes restrições para travar o avanço da pandemia no velho continente limitaram o sentimento. O DAX e o CAC40
foram exceções. O índice britânico foi um dos que mais recuou, perante a revelação de que a inflação no país atingiu os
4,2% em outubro, ultrapassando as estimativas e a disparar para o valor mais elevado da última década, aumentando a
pressão do Banco de Inglaterra para possíveis subidas de taxas de juro. Na Zona Euro a inflação atingiu um valor similar à do
Reino Unido ao atingir os 4,1%, no entanto, a leitura veio em linha com o esperado pelos analistas. As declarações de
Christine Lagarde, de que não prevê um aumento nas taxas de juro no próximo ano, acabaram por ser ofuscadas pelos
receios de novos lockdowns e restrições na região de moeda única, que aliás se vieram a confirmar junto ao fim de semana
em países como Áustria, Países Baixos e Bélgica e Irlanda. Nas restantes geografias, comportamento misto nos EUA, em
que os ganhos no setor tecnológico contrastaram com as perdas no industrial. Na Ásia as variações num e noutro sentido
acabaram por ser ténues. Nas matérias-primas, o petróleo recuou mais de 5%, perante notas de que os EUA estão a
organizar uma venda conjunta de reservas estratégicas de diversos países, numa tentativa de travar a evolução dos preços.
No plano macroeconómico foco para os bons dados das vendas a retalho e produção industrial na China e nos EUA. Na
Alemanha os preços no produtor alemão cresceram mais do que o esperado em outubro. Já o PIB da Zona Euro acelerou o
ritmo de expansão no 3.ºtrimestre, puxando pelo emprego.

No PSI20

Na Zona Euro

Nos EUA
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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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