
 
25 de abril de 2022 

Economia, Inflação e Contas marcam semana nos mercados 
No rescaldo das eleições em França no último fim de semana, e que deram a continuidade o presidente 
Emmanuel Macron, considerado mais pró União Europeia e teoricamente mais favorável aos mercados 
acionistas, as indicações preliminares do PIB do 1.ºtrimestre em algumas regiões do globo são um dos 
destaques da agenda macroeconómica para esta semana. Os dados de inflação na região da moeda 
única provavelmente vão mostrar uma estabilidade dos níveis em abril, ainda que num patamar elevado, 
depois da escalada de março. O calendário de apresentação de contas vai estar bastante ativo, em 
especial nos EUA. A guerra na Ucrânia continua em pano de fundo. 

 

 

Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 

 



 

 

 

 
No mapa de divulgação de resultados nos EUA surgem nomes como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, 
Meta, Visa, Chevron, PepsiCo, Intel, McDonald's, Boeing, Texas Instruments, QUALCOMM ou PayPal. 

 



 

 

Na Europa entre as maiores capitalizações bolsistas chegam resultados de Novartis,  

Linde, Sanofi, HSBC, TotalEnergies, Mercedes-Benz, Iberdrola, Santander, Dassault Systemes, STMicro, 
Orange, Deutsche Bank ou Vivendi. Em Portugal chegam os números da J.Martins. 

 



 

 
 

A última semana foi negativa para os principais índices acionistas, com o Nikkei 225 a ser a exceção. O 
corte das projeções de crescimento económico global por parte do Banco Mundial e do FMI acabaram por 
penalizar o sentimento. Os discursos hawkish de Jerome Powell e do Vice-Presidente do BCE foram 
outros dos fatores de pressão para as ações. No plano macroeconómico foi revelado que os preços no 
produtor dispararam mais de 30% no mês de março, alimentando receios de maiores pressões 
inflacionistas. Os dados preliminares dos PMIs do mês de abril apontaram para uma aceleração 
surpreendente da atividade global na Zona Euro, puxada pelo ganho de momentum nos serviços, que 
compensou a desaceleração na indústria, mas onde a travagem também foi mais leve que o temido. Já 
nos EUA a atividade global abrandou inesperadamente, com a atividade terciária a castigar a leitura geral 
e ofuscar a melhor leitura da atividade industrial. Relatório da S&P Global mostrou que o índice de 
crescimento dos preços de inputs atingiu um nível recorde, refletindo o aumento dos custos nas matérias-
primas, combustível, transporte e mão-de-obra.  

 

 
 

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