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Atividade à espreita em semana mais curta em Wall Street 
  
Numa semana mais curta para a bolsa de Nova Iorque, que estará fechada na próxima quinta-feira devido 
a feriado nos EUA (Thanksgiving day) e encerra mais cedo no dia seguinte, como é habitual na Black Friday, 
espera-se que os dados preliminares dos PMIs sinalizem um agravamento da atividade na indústria e 
serviços da Zona Euro e Reino Unido em novembro. Em solo norte-americano a indústria pode ter deixado 
de crescer e os serviços aliviado ligeiramente o ritmo de contração. As Atas da última reunião do BCE em 
outubro até podem trazer pistas acerca do que pensam os membros para a resposta à inflação, sendo que 
já devem estar incorporadas no mercado, depois de na última semana a própria presidente Christine Lagarde 
ter referido que uma subida de 50 pontos base na taxa de juro diretora será o mínimo expectável para o 
encontro de dezembro. O Outlook Económico da OCDE trará as novas perspetivas para 2023.  
  
  

 
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 

 
  
  



 

 
  
No reduzido calendário de apresentação de contas nos EUA HP, Deere e Zoom Video são alguns nomes 
conhecidos a mostrarem os seus números. 

 
  
  

 
  
A semana passada foi positiva para os principais índices de ações europeus, a sétima consecutiva de um 
rally que se regista na generalidade. A confirmação de que a inflação na Zona Euro terá mesmo atingido 
um novo recorde em outubro, nos 10,6% já estava incorporada pelos investidores e por isso foi recebida 
com naturalidade. A trazer algum otimismo esteve a revelação de que a economia da Zona Euro terá 
crescido 0,3% no 3.ºtrimestre, afastando para já um cenário de recessão que, segundo um relatório 
emitido pelo BCE, terá uma probabilidade de cerca de 80% de se vir a verificar, juntamente com uma 
inversão no mercado imobiliário. A travar o sentimento esteve o ambiente de elevada incerteza 
geopolítica, depois de um míssil de fabrico russo ter atingido uma pequena aldeia na Polónia, país 
membro da NATO, apesar das investigações terem acabado por revelar que não terá sido um ataque de 
realizado por Moscovo. Em contraste, Wall Street registou perdas ligeiras, pese embora a revelação de 
que os preços no produtor norte-americano terão abrandado mais do que o esperado em outubro, o  que 
suporta uma redução da inflação. Ainda assim alguns oficiais da FED reiteraram a ideia de que a subida 
de taxas deverá continuar, com o presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, a não excluir 
uma subida de taxas até aos 7%, uma declaração que trouxe alguma preocupação entre os investidores. 
Adicionalmente, o mercado laboral norte-americano continua a mostrar resiliência à subida de taxas, o 
que suporta o aumento de taxas do Banco Central, ainda que tal se faça sentir no imobiliário, provocando 
uma contração na venda de casas usadas contraiu em outubro. Na China o aumento de casos Covid-19 
continuam a fazer manchetes, aumentando receios de que novas restrições possam ser impostas em 
algumas cidades, apesar de alguma alegada flexibilização em relação à política covid zero. 
  
  
  

 
Notas: 
5S- Variação nas últimas 5 sessões 
  
  
Conheça os principais movers em território nacional, Zona Euro e EUA na semana passada: 
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