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Jackson Hole, dados de atividade e reta final de resultados 

Esta semana o simpósio de Jackson Hole irá estar no centro das atenções, à medida que se prevê que o 
Presidente do Banco Central norte-americano demonstre uma postura mais agressiva no combate à 
inflação. No plano macroeconómico é esperado que os dados preliminares da atividade da Zona Euro, 
Reino Unido e EUA (terça-feira) demonstrem um abrandamento no mês de agosto, com a atividade 
industrial na Zona Euro a agravar a contração. Na Europa o IFO e o PIB do 2.ºtrimestre da Alemanha 
também vão estar em foco. Nos EUA a 2.ºestimativa do PIB do 2.ºtrimestre e a divulgação dos 
rendimentos e despesas pessoais vão ser seguidos de perto. No seio empresarial a apresentação de 
resultados nos EUA encontra-se na reta final, com a NVIDIA, Salesforce, Palo Alto, Zoom Video, JD.com, 
Dollar General, e Dollar Tree a divulgarem números esta semana. 

  

  

 

  

Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 

  

  

 

  

Entre as big caps norte-americanas a reportarem contas, destaque para a Nvidia, Intuit, Salesforce e 
Medtronic. 

 

  

  



 

 

  

A semana passada foi marcada por um aumento de volatilidade nos principais índices de ações europeus, 
com o alemão DAX a fechar a semana com uma desvalorização de quase 2%, penalizado pela situação 
energética que se agrava na Europa. Os preços dos contratos futuros a 1 ano para a venda de eletricidade 
escalaram mais de 20% na região, elevando as pressões sobre as famílias e também sobre as empresas, 
sobretudo na indústria. A Nyrstar, uma das maiores empresas do mundo no segmento de Zinco, anunciou 
que irá encerrar operações devido aos crescentes custos operacionais. Em dados macro, a leitura de 
preços no produtor na Alemanha revelou que uma subida mais acentuada que o previsto em julho, 
impactada pelo aumento dos custos de energia, que mais que duplicaram face a igual período de 2021. 
Em agosto, os preços dos contratos forward a 1 ano para a venda de energia na Alemanha  escalaram 
quase 50%, o que poderá indicar que o índice de preços no produtor poderá continuar a escalar. O gás 
natural para distribuição na Europa também causou pressão. Como resposta aos crescentes custos de 
energia, a Alemanha anunciou que irá reduzir temporariamente o imposto sobre as vendas do gás natural 
de 19% para 7% a partir de 1 de outubro até março de 2024. Durante a semana foram também divulgados 
os dados finais da inflação na Zona Euro, no mês de julho, cuja leitura veio em linha com a anterior. Ainda 
assim, importante destacar os comentários de um membro do BCE de que o banco central irá continuar a 
subir a taxa de juro de modo a combater uma inflação inaceitavelmente elevada. No Reino Unido foi 
divulgado que a inflação terá atingido um novo máximo de 40 anos, acima do esperado, principalmente 
devido aos elevados custos de alimentação e energia, com o Banco de Inglaterra a prever que a o índice 
de preços atinja valores acima dos 13% no mês de outubro. Nos EUA o aumento de volatilidade também 
castigou o sentimento. Adicionalmente, as atas da FED revelaram que o ritmo de subida de taxa de juro 
poderá começar a ser reduzido, sobre receios de um grande abrandamento económico, notando ainda 
assim que há o risco de que as pressões inflacionistas se tornem mais persistentes do que o esperado. 
Durante a semana, alguns membros da FED reiteraram a necessidade de subida de taxas de juro no 
combate à inflação, com James Bullard, um dos membros mais hawkish do banco federal, a defender uma 
subida de 75 pontos base na reunião de setembro. No seio empresarial, destaque para as chamadas 
meme stocks, como a Bed Bath & Beyond, FUBO TV, GameStop e AMC, entre outras, que tiveram 
bastante atenção por parte dos investidores de retalho. 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

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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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 
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