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Perspetivas 
 
Decisões de BCE e BoE em foco numa semana de muitas contas empresariais 
As decisões de política monetária do Banco de Inglaterra e do BCE devem ser um dos temas quentes desta semana. 
É expectável que a taxa de juro em solo britânico volte a subir, de 0,25% para 0,50%, de forma a responder à 
escalada de inflação, com as atenções voltadas para possíveis sinalizações de aumentos adicionais do BoE para 
este ano. O Banco Central Europeu tem adotado um discurso menos agressivo do que os seus similares do Reino 
Unido e dos EUA e os investidores têm expectativas de que a presidente Christine Lagarde reitere a probabilidade de 
não existirem aumentos de juros em 2022. A sustentar está a previsão de que a inflação na Zona Euro provavelmente 
caiu em janeiro, uma vez que uma mudança no imposto sobre vendas na Alemanha saiu da comparação anual e as 
vendas de vestuário fracassaram.  
Entretanto chega já hoje uma indicação do desempenho económico da Zona Euro no 4.ºtrimestre de 2021, 
esperando-se que o PIB tenha expandido 0,4% face ao período antecedente (vs. +2,2% no 3.ºtrimestre). A contração 
da economia alemã (revelada na semana passada) terá sido um dos travões. Os dados finais dos PMIs devem 
mostrar arrefecimento do ritmo de expansão da atividade na Zona Euro e Reino Unido, esperando-se que o ISM 
mostre padrão semelhante nos EUA.  
A agenda empresarial estará bastante ativa, em especial nos EUA, onde entre as maiores capitalizações bolsistas de 
Wall Street mostram números Exxon Mobil, PayPal, UPS, AMD, Starbucks, Alphabet, Meta Platforms, QUALCOMM, 
T-Mobile, Amazon.com, Eli Lilly e Merck. Em Portugal chegam as contas da Galp. Na Europa teremos KPN, 
UniCredit, Ryanair,  CaixaBank, Stora Enso Oyj e UBS entre as apresentações. 
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Resultados Europa 

 
 
 
Resultados EUA 
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Semana passada 
 
Semana negativa para os principais índices acionistas. Na comunicação das decisões de política monetária, Jerome Powell 
afirmou que a Fed estava preparada para subir a taxa de juro já em março e em reposta a uma questão, o presidente do 
Banco Central americano não excluiu a possibilidade de um aumento da taxa de referência em todas a reuniões, o que 
levaria a 7 aumentos em 2022. Isto levou os analistas a posicionarem-se para um cenário de cerca de 5 subidas este ano, 
mais uma do que anteriormente antecipado, castigando o sentimento de mercado. A revelação de que a economia norte-
americana registou uma expansão superior ao previsto no 4.ºtrimestre, catapultando o PIB dos EUA para o maior 
crescimento anual desde 1984, dá força a este tipo de cenários, de forma a combater o atual pico de inflação. Já o corte das 
perspetivas do FMI para o crescimento da economia global em 2022 e a desaceleração do ritmo de expansão dos serviços 
em janeiro que pressionou a atividade global em ambos os lados do Atlântico retira de alguma forma essa pressão. Na Zona 
Euro foi revelado que a economia alemã registou uma contração mais acentuada do que o antecipado pelos analistas no 
4.ºtrimestre. As tensões geopolíticas perante uma potencial intensão da Rússia em invadir a Ucrânia foi outro ponto a marcar 
o sentimento. De realçar que o índice generalista europeu Stoxx600 demonstra a quarta semana consecutiva de perdas, 
ainda que a correção do mesmo seja de apenas 4,56%. 

 
 
 
No PSI20 
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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 
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 
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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. 


