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Perspetivas 
 
Inflação pode ter disparado debaixo de fogo russo  
Num ambiente de tensão provocado pelo ataque russo à Ucrânia na semana passada e que levou os Governos 
ocidentais a aplicarem sanções adicionais à Rússia, os investidores analisam os impactos económicos daquele que 
poderá ser o maior conflito no velho continente desde a segunda guerra mundial. Uma resposta mais dura à invasão 
da Ucrânia pela Rússia e interrupções nas exportações de petróleo e gás daquele país poderiam provocar um choque 
energético maior e um golpe nas bolsas, ainda que um potencial acordo nuclear com o Irão poderia compensar com a 
inundação de crude nos mercados. Entretanto o índice de preços no consumidor deverá mostrar nova escalada da 
inflação na Zona Euro em fevereiro, para os 5,3%, o pico mais elevado desde a criação da moeda única, um dado à 
atenção do BCE. Os preços no produtor da região também devem ter acelerado o ritmo de subida em janeiro, um 
fator de pressão sobre os preços a montante e que pode continuar a fomentar a escalada a jusante. Resta saber 
como vão atuar os bancos centrais no atual clima de tensão geopolítica, caso se confirme um impacto económico 
relevante. Fique ainda atento aos dados finais de atividade na indústria e serviços durante o mês de fevereiro um 
pouco por todo o globo. 
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Resultados Europa 

 
 
 
Semana passada 
Semana negativa para a generalidade das bolsas europeias, com a invasão da Rússia à Ucrânia a trazer volatilidade 
aos mercados. Os países da NATO condenaram o movimento e impuseram severa sanções económicas a Moscovo. 
 A invasão fez disparar os preços de matérias-primas, como o gás natural e petróleo e também de instrumentos 
associados a dívida corporativa como os credit default swaps, que funcionam como seguros em caso de 
incumprimento no pagamento de títulos de dívida. Pela positiva na frente da pandemia o Conselho da União Europeia 
recomendou os Estado Membros do bloco a levantar as restrições de viagens a pessoas vacinadas e o Reino Unido 
retirou todas as restrições impostas para travar a propagação da pandemia. De realçar que o índice tecnológico 
Nasdaq100, assim como o S&P500, foram as exceções às perdas. 
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No PSI20 

 
 
Na Zona Euro 

 
 
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 
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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. 


