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BoE, Atividade, PIB e muitas contas marcam semana 
  
Numa semana com calendário de resultados em pano de fundo, surgem alguns eventos macroeconómicos 
que podem mexer com o sentimento. Espera-se que o Banco de Inglaterra anuncie uma subida de 75 pontos 
base na taxa de juro diretora para o Reino Unido, o que a confirmar-se será o maior aumento desde 1989. 
Espera-se que depois disto, o ritmo de subidas comece a diminuir (50 pb em dezembro, aumentos de 25 pb 
em fevereiro, março e maio de 2023), colocando a taxa nos 4,25% no primeiro semestre do próximo ano, 
pelo que o discurso do BoE deve ser seguido de perto. A subida de preços no produtor da Zonas Euro 
deverá ter continuado sem dar tréguas em setembro, trazendo pressões para jusante. Os indicadores de 
atividade deverão mostrar uma degradação no último mês no espaço do Euro, Reino Unido e EUA.  
  
  

 
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 

 
  



 

  

 
  
Em solo europeu o Novo Nordisk A/S é a cotada de maior valor de mercado a reportar, sendo ainda 
esperados resultados de nomes como BP, GSK, BNP Paribas, BMW, Enel, ING Groep, Intesa Sanpaolo, 
Vestas Wind Systems, Legrand ou Telefonica. Em Portugal de notar hoje após o fecho as contas do BCP. 
Os CTT reportam na quinta-feira e a Semapa no dia seguinte.  
  
  

 
  
  
A earnings season dos EUA entrou na segunda metade, com o setor da Banca praticamente fechado em 
termos de divulgação de contas e o Industrial no último terço. Entre as maiores capitalizações bolsistas 
chegam esta semana os números de Eli Lilly, Pfizer, ConocoPhillips, Amgen, QUALCOMM, CVS Health, 
PayPal, Starbucks e AMD.  
  



 

 
  
  
  

 
  
Semana positiva para os principais índices acionistas nos EUA e na Europa, onde o BCE elevou uma vez 
mais a taxa de juro em 75 pontos base para os 2%, em linha com o esperado pelos analistas. O discurso de 
Christine Lagarde impulsionou os índices europeus, com o mercado a considerar a comunicação 
ligeiramente menos hawkish, o que acabou por ofuscar as indicações preliminares de que a inflação ter-se-
á situado acima do esperado em algumas das maiores geografias da Zona Euro, atingindo os 11,6% na 
Alemanha e os 12,8% em Itália. A animar o sentimento esteve também a queda dos preços de gás natural 
na Europa, pela 9.ªsemana consecutiva, após os Estados membros da União Europeia terem chegado a 
acordo para a compra conjunta de gás, segundo revelou o Ministro da Economia alemão Robert Habeck. 
Em Portugal o Governo revelou que também pretende aplicar um imposto sobre lucros extraordinários no 
setor de Retalho. Em Wall Street os principais índices de ações conseguiram afastar as reações negativas 
às contas de Alphabet, Microsoft, Meta e Amazon. No plano macroeconómico foi ainda sinalizado que a 
atividade global na Zona Euro, Reino Unido e EUA poderá ter voltado a agravar o ritmo de contração no mês 
de outubro. No mercado asiático, a China foi a exceção ao sentimento positivo, com a renovação do mandato 
de Xi Jinping, com reforço de poderes, a castigar as listadas chinesas, uma vez que, aumenta a 
probabilidade do país continuar a adotar uma política de Covid zero e uma política agressiva contra as 
grandes empresas tecnológicas. 
  
  
  



 

 
Notas: 
5S- Variação nas últimas 5 sessões 
  
  
Conheça os principais movers em território nacional, Zona Euro e EUA na semana passada: 

 
Notas: 
5S- Variação nas últimas 5 sessões 
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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 informações aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de 
diferentes critérios e fontes. 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 respetivos 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 
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This information is not an offer to sell or a solicitation to enter into any particular deal or contract. It consists of data compiled by or of opinions or estimates from Banco Comercial Português, S.A. 
and no representation or warranty is made as to its accuracy or completeness. This information is merely an auxiliary means of analysis to be used by its recipients, who will be solely responsible 
for its use, including for any losses or damages that may, directly or indirectly, derive from it. Its reproduction is not allowed without permission from the BCP group. The data herein disclosed are 
merely indicative and reflect the market conditions prevailing on the date they have been collected. Thus, its accuracy and timing must absolutely be confirmed before its usage. Any alteration in 
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