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Pulsar da Zona Euro em foco, NVIDIA e Retalho nos EUA também 
  
Esta semana poderá ser importante para sentir o pulsar da Zona Euro, com a chegada de dados de produção 
industrial, Balança Comercial, PIB e Inflação. Nos EUA, o índice de preços no produtor deverá apontar para 
aumento de 7,2% em outubro, mantendo o ritmo do mês antecedente. O índice NAHB deve sinalizar que o 
mercado imobiliário norte-americano se continua a degradar, fruto da subida da inflação e do aumento de 
taxas de juro, que retiram capacidade de compra. No Reino Unido, o Chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, 
deve anunciar grandes aumentos de impostos e cortes de gastos na sua Declaração de Outono. O IPC 
deverá denotar nova aceleração da inflação britânica, justificando o aperto monetário do BoE. No calendário 
de resultados as contas de NVIDIA, Walmart e Home Depot assumem especial relevo, cotadas com um 
valor de mercado atual superior a $300 mil milhões.  
  

 
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 

 



 

   

 
  
Na Europa de notar as contas de Siemens, Infineon e Vodafone entre as empresas de maior relevo. 

 
  
  
Nos EUA o setor der Retalho deverá merecer atenção, com a chegada de múltiplas contas. Para além da 
Walmart mostram números nomes como Home Depot, Lowe’s, TJX, Target ou Ross Stores. 

 
  
  

 
  
Semana muito positiva para os mercados de ações, com o índice tecnológico norte-americano Nasdaq a 
registar a maior valorização desde 2020 e o S&P500 a assinalar a melhor performance semanal desde 
junho. A animar esteve a revelação de que a inflação nos EUA desceu para os 7,7% em outubro, um 
abrandamento mais expressivo que o previsto e que alivia as perspetivas de subida de taxas de juro da Fed. 
O otimismo contagiou as congéneres europeias, pese embora a revelação de que a inflação harmonizada 
na Alemanha atingiu um valor recorde e o corte de projeções económicas da Comissão Europeia, ao mesmo 
tempo que subiu as de inflação. Adicionalmente a impulsionar esteve o ambiente de alta na Ásia, depois da 
China ter anunciado a pretensão de reduzir o tempo de quarentena no que respeita à Covid, trazendo novas 



 

esperanças de reabertura económica. As eleições intercalares nos EUA também marcaram a semana, com 
um desfecho incerto, mas que acabou por ser favorável ao partido Democrata de Joe Biden no Senado. 
  
  
  

 
Notas: 
5S- Variação nas últimas 5 sessões 
  
  
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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Prevenções (“Disclaimer”) 
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desencadear ou justificar qualquer ação ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, 
inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de informações 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 Banco Comercial Português, S,A,, Qualquer alteração nas condições de mercado poderá 
implicar alterações neste relatório. As informações aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de 
diferentes critérios e fontes. Não pode, nem deve, pois, o Banco Comercial Português, S,A, garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do conteúdo informativo que compõe este 
relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respetivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais um 
instrumento no seu processo de tomada de decisão de investimento. O Banco Comercial Português, S,A, rejeita assim a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, 
direta ou indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento 
não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis 
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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 
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