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Vêm aí semanas curtas, mas de grande importância 
Esta semana será mais curta para os principais blocos de negociação de ações, em virtude da Páscoa. 
Generalidade europeia estará encerrada sexta-feira (15) e segunda-feira seguinte (18). Wall Street 
encerra na sexta-feira, regressando dia 18. Por essa razão esta agenda comtempla duas semanas de 
calendário. 
 
Os próximos dias podem marcar uma das fases mais importantes para os mercados de ações. Isto porque 
arranca nos EUA a earnings season, que trará o impacto de fatores como a guerra na Ucrânia e lockdowns 
na China para combater a Covid, mas também perspetivas que refletem os constrangimentos na cadeia 
de fornecimento, desde a escassez de matérias-primas e mão-de-obra à subida dos custos energéticos. 
 
No rescaldo das eleições francesas, em que Macron ficou em 1.ºlugar e Marine Le Pen em segundo, 
sendo que a falta de maioria implica a realização de uma segunda volta a 24 de abril entre os dois 
candidatos, as decisões de política monetária do BCE, na quinta-feira, devem ser o evento mais 
aguardado. Ainda que se estime que a taxa de juro deva permanecer inalterada nesta reunião, os 
analistas esperam subidas ainda este ano e querem perceber de que forma o Banco Central pretende 
combater o atual pico de inflação, ao mesmo tempo que mantém estabilidade no mercado de dívida. Os 
dados de inflação em algumas geografias no mês de março, incluindo EUA e Reino Unido, também 
merecem atenção. 
 
 

 
 
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 
 
Na semana seguinte à Páscoa o holofote dos investidores deve virar-se mais para o seio empresarial, 
nomeadamente para as apresentações de contas em solo norte-americano. Ainda assim de notar dados 
do PIB da China no 1.ºtrimestre, Preços no Produtor alemão, Inflação na Zona Euro e indicações 
preliminares de atividade na indústria e serviços.  
 
Encontre abaixo os principais eventos para a próxima semana: 

 
 



 

 
 

 
 
No calendário de resultados dos EUA já teremos algumas contas empresariais de relevo. Conheça o mapa 
entre as principais big cap: 

 
 
Na Europa também chegam número, embora a época de resultados começe mais tarde. Conheça o 
mapa das principais empresas europeias: 



 

 
 
 

 
 
Semana negativa para a generalidade dos principais índices globais, pressionados por dados económicos 
(disparo dos preços nos produtores da Zona Euro, contração nas encomendas às fábricas alemãs, 
entrada em contração da atividade nos serviços da China). A leitura de que a atividade nos serviços da 
Zona Euro e nos EUA aceleraram o ritmo de expansão inesperadamente, até pode ter sido positiva à 
primeira vista, mas uma análise mais profunda trouxe dados mais negativos para os mercados acionistas, 
uma vez que a componente de leitura de novas encomendas desceu e o indicador dos preços dos inputs 
aumentou, indicações adicionais de que a procura está a desacelerar e a inflação a escalar. As Atas da 
última reunião da Fed indicaram que os governadores estão focados em conter a inflação nos EUA através 
de possíveis aumentos de 50 pontos base e apontaram para uma redução do balanço em 95 mil milhões 
de dólares por mês, provavelmente já a partir de maio. De realçar que entre 2017 e 2019 a Fed reduziu o 
balanço em $50 mil milhões/ mês. Como resposta as yields de divida soberana nos EUA atingiram valores 
acima dos 2,7%, depois de terem começado a semana no 2,38%. Os preços do petróleo recuaram, 
perante notas de que a AIE irá distribuir 60 milhões de barris de petróleo, juntando-se assim à distribuição 
de até 180 milhões de barris que os EUA se dispuseram a libertar para o mercado nos próximos meses. 
 

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



 

 
Notas: 
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