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Perspetivas 
 
PIB, Atividade, Pandemia, Eleições, Geopolítica e muitas contas marcam semana 
Esta semana promete ser intensa nos mercados de ações, com flow a chegar de vários quadrantes. Na frente política já esta 
segunda-feira o parlamento italiano é convocado em sessão conjunta de deputados, senadores e delegados regionais para a 
escolha do chefe de Estado para os próximos sete anos. O mandato do presidente Sergio Mattarella termina a 3 de fevereiro 
e a escolha do sucessor exige maioria de dois terços do hemiciclo ou maioria absoluta (metade mais um) a partir da quarta 
votação. Portugal irá a votos no domingo para eleger um novo Governo. No plano macroeconómico, as decisões de política 
monetária de Fed devem assumir papel central. Os analistas estimam (em média) que, apesar das pressões inflacionistas, a 
Reserva Federal mantenha os juros diretores ainda nos 0%-0,25% nesta reunião. Os dados preliminares dos PMIs devem 
apontar para um abrandamento do ritmo de expansão da atividade na indústria e serviços em janeiro, tanto na Zona Euro 
como nos EUA. Estima-se que a primeira indicação PIB do 4.ºtrimestre mostre uma expansão de 1,4% em Espanha, de 0,5% 
em França e contração de 0,2% na Alemanha. A economia norte-americana terá crescido a uma taxa anualizada de 5,3% 
face ao 3.ºtrimestre. A questão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia será outro dos focos. A evolução das infeções por 
Covid-19 também será seguida de perto. Sobre este pano de fundo vão estar múltiplas apresentações de contas 
empresariais - entre as maiores capitalizações bolsistas nos EUA surgem nomes como IBM, Microsoft, J&J, Verizon, Texas 
Instruments, Amex, GE, Tesla, Abbott, Intel, AT&T, Boeing, Apple, Visa, Mastercard, McDonald’s e Chevron. Na Europa, 
LVMH, SAP, Christian Dior, STMi, UniCredit, Deutsche Bank e CaixaBank estão entre os destaques na difusão de resultados. 
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Resultados Europa 

 
 
 
Resultados EUA 
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Semana passada 
 
Semana negativa para a maioria dos índices acionistas  de Wall Street e na Europa, contrastando com as valorizações na 
Ásia de Hang Seng e Shanghai Composite,  impulsionadas pelo corte de 10 pontos base da  taxa de juro de referência do 
Banco Central chinês (PBOC), bem como pelo compromisso do PBOC de utilizar mais ferramentas de política monetária para 
estimular a economia, à medida que esta perde força com uma crise imobiliária e surtos de Covid-19. Numa semana mais 
curta em Wall Street (feriado Martin Luther King Day na segunda-feira), o índice tecnológico Nasdaq100 comandou as 
perdas, ao recuar mais de 7%, pressionado pelos receios de que a FED poderá ter de responder com um aumento de taxas 
de juro mais significativo do que o anteriormente previsto e pelas indicações de que algumas empresas tiveram um 
desempenho aquém do previsto nas apresentações de resultados. A revelação de que a inflação no Reino Unido voltou a 
subir mais do que o esperado para os 5,4% e que na Zona Euro atingiu os 5% no mês de dezembro, acabou por ser 
parcialmente ofuscada pelas declarações de Christine Lagarde de que o Banco Central Europeu tem todos os motivos para 
não responder com tanta força quanto o banco central norte-americano à escalada da inflação. As tensões geopolíticas 
Rússia-Ucrânia foram outro fator de pressão. 
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Nos EUA 

 
Notas: 
5S – Variação nas últimas 5 sessões; 1M - Variação no último mês 
* Relação entre volume médio das últimas 5 sessões e das últimas 20 sessões 
Sentimento: forte/fraco (aumento/diminuição de pressão compradora na subida semanal ou diminuição/aumento de pressão vendedora na descida) 

 
 
 
 
Ramiro Loureiro, Analista de Mercados 
Millennium investment banking 
 
Na plataforma de investimentos MTrader, separador Research, pode aceder a um vasto leque de informação sobre mercados 
acionistas e efetuar pesquisa por título. 
 
 
Declarações (“Disclosures”) 
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP). 
 
Prevenções (“Disclaimer”) 
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta 
auxiliar, não devendo nem podendo 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 opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do 
grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. 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 despectivos 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 de conhecimento de terceiros. 


