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Atividade e inflação marcam uma semana de olhos postos no gás 

Um ritmo mais acelerado de aperto monetário parece inevitável em todo o mundo e isso tem vindo a 
condicionar os mercados de ações. Na semana passada a Fed e o Banco de Inglaterra foram mais 
agressivos do que o mercado esperava no que respeita ao ritmo que podem impor na subida de taxas de 
juro, numa tentativa de fazerem recuar a inflação. Deste ponto de vista qualquer indicação sobre os preços 
no consumidor é observada de imediato pelos investidores. A inflação do Reino Unido deverá ter voltado a 
subir em maio, mais um dado à atenção do BoE. Os dados preliminares de atividade devem apontar para 
uma desaceleração do ritmo de expansão em junho na Zona Euro e Reino Unido, tanto na indústria como 
nos serviços, esperando-se que nos Estados Unidos a atividade terciária tenha registado maior resiliência, 
com leve aceleração. Os preços do gás natural devem continuar a ser monitorizados de perto, depois de 
na semana passada terem disparado perante notícias de que a Rússia estaria a cortar o fornecimento. As 
interrupções no abastecimento da Gazprom à Alemanha têm o potencial de causar um novo golpe na 
economia da moeda única e pesar no sentimento, particularmente no setor manufatureiro. A divulgação 
das vendas a retalho no Reino Unido e da evolução da confiança empresarial na Alemanha e dos 
consumidores nos EUA fecham a agenda macroeconómica para esta semana. Wall Street vive uma 
semana mais curta, uma vez que hoje é feriado, Juneteenth National Independence Day. 

  

  

 

  

Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 

  

  

 

  

A última semana foi muito negativa para os mercados acionistas, marcada pela maior agressividade na 
subida de juros que os bancos centrais pretendem impor para combater a recente escalada de inflação. 
Nos EUA, a Fed subiu a taxa diretora em 75 pontos base. Na Zona Euro, os receios de fragmentação 
aumentaram, levando o BCE a convocar uma reunião de emergência para criar uma ferramenta “anti-
crise”, que terá como objetivo o suporte das economias mais endividadas sob cenários de stress de 
liquidez, depois da subida da taxa diretora em julho, que atuará para combater o nível mais elevado de 
inflação alguma vez registado na Zona Euro. A semana foi também caracterizada pelo aumento 
substancial dos preços do gás natural na Europa (mais de 40%), depois dos cortes de fornecimento da 
Rússia.  Há um receio de que o atual pico de inflação, conjugado com o ambiente de subida de taxas de 
juro e com os constrangimentos na cadeia de fornecimento que teimam em persistir derivados da guerra 
na Ucrânia e lockdwons na China possa conduzir algumas economias a uma recessão e indicadores 
macroeconómicos mais fracos que o esperado agravam esses temores. Em Wall Street o S&P500 registou 
a pior performance em 2022 e a 3.ªsemana consecutiva de perdas, que já acumulam perto de 12%. O 
Nasdaq 100, acumulou perdas superiores a 12% neste período. 

 
Notas: 

5S- Variação nas últimas 5 sessões; YTD - Variação no ano 



 

** Footsie engloba apenas três sessões, pois esteve encerrado nos dias 2 e 3 junho 

  

 Conheça os principais movers em território nacional, Zona Euro e EUA na semana passada: 

 
Notas: 

5S- Variação nas últimas 5 sessões 
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