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Inflação na Zona Euro em novo pico, OCDE é foco 
  
A divulgação da Inflação na Zona Euro deverá ser um dos dados mais aguardados desta semana, com os 
analistas a estimarem que tenha aumentado dará os 9,7% em setembro, um novo pico histórico e que 
continua a motivar a intervenção agressiva do BCE no que respeita à subida de juros (mercado prevê 
aumento outro aumento de 75pb na taxa de referência em outubro). O fim das medidas de redução de preços 
introduzidas no início do verão na Alemanha aumenta as pressões sobre os preços. Adicionalmente a 
pesquisa do IFO fornecerá indicações sobre o clima empresarial na Alemanha, na antecâmara de divulgação 
de contas que se inicia no próximo mês.  

 
  
O Outlook económico da OCDE trará perspetivas para as principais geografias a nível mundial, e não seria 
de espantar que, face ao que tem vindo a suceder, o mesmo mostrasse um corte das projeções de 
crescimento. O rescaldo das eleições italianas, que elegeram a coligação de extrema-direita e tornaram 
Giorgia Meloni a primeira mulher primeira-ministra do país, é um dos pontos a fazer manchetes neste 
arranque de semana.  
  
  

 
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 
  
  

 
  
Semana de quedas expressivas nos mercados acionistas, perante ambiente de subida de taxas de juros 
pelos bancos centrais, que gradualmente têm vindo a adotar discursos mais hawkish no que respeita à 
política monetária. A exemplo, o Presidente da Fed deu um sinal claro que o banco central tudo fará para 
fazer recuar a inflação, mesmo que tal signifique a entrada da economia norte-americana em recessão. Isto 
depois de ter elevado a taxa diretora em 75 pontos base para os 3%-3,25%. Na frente da guerra, o aumentar 
das tensões por parte da Rússia foi outro fator de pressão, com o Presidente russo a mobilizar 300 mil tropas 
de reserva de forma gradual para a frente de combate e a voltar a ameaçar o uso de armas nucleares. O 
índice alemão até demonstrou a melhor performance na Europa, com as notícias de que o país pode garantir 
o fornecimento de gás natural liquefeito dos Emirados Árabes Unidos a conseguirem anular a indicação 
preliminar de que a atividade na indústria e serviços germânicos se agravou mais que o esperado em 
setembro, condicionando a região do Euro. A revelação que os preços no produtor alemão acentuaram 
inesperadamente o ritmo de subida em agosto veio trazer novos receios de que a inflação na Zona Euro se 
torne mais persistente e difícil de combater. Para o Reino Unido a semana foi mais curta com o mercado 
encerrado na segunda-feira devido às cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II. 
  
  



 

 
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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