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Perspetivas 

Outlook económico na Europa, inflação nos EUA e diversas contas empresariais 
A agenda empresarial estará uma vez mais bastante ativa, em especial na Europa, com a L’Oreal, Equinor, Vestas 
Wind Systems, Linde, TotalEnergies, AstraZeneca, Siemens, BNP, Adyen, Pernod Ricard, Unilever e Deutsche 
Boerse a serem os principais destaques nas apresentações de contas para esta semana. Nos EUA teremos entre as 
big caps teremos os números de Pfizer, Disney, CVS Health, Coca-cola, PepsiCo e Philip Morris International. Em 
Portugal chegam os resultados da Navigator (8 de fevereiro, depois do fecho do mercado). Na Europa as atenções 
vão estar voltadas para o Outlook económico da Comissão Europeia que será divulgado esta quinta-feira, após a 
mudança de tom no discurso da Presidente do BCE, na semana passada, onde Christine Lagarde apontou para a 
reunião de março como sendo crucial, tendo em conta que o Conselho de Governadores do BCE irá lançar as 
projeções económicas que serão fundamentais para traçar o futuro da política monetária. Nos EUA os holofotes irão 
estar centrados nos dados de inflação, que serão revelados quinta-feira e onde se espera nova escalada nos preços 
no consumidor em janeiro. Uma leitura acima do esperado poderá gerar receios de um maior número de subidas de 
taxas de juro pela Fed este ano.  
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Resultados Europa 
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Semana passada 
 
Semana díspar para os mercados acionistas, com os principais índices europeus a demonstrarem na sua maioria 
perdas, castigados pela mudança de postura do BCE, que levou a um ajustamento nas expectativas de mercado para 
a taxa de depósito. Como resposta as yields de divida soberana reagiram em alta e pressionaram as ações 
europeias. A revelação de que a inflação na região terá voltado a subir inesperadamente para os 5,1% em janeiro e a 
indicação de que os preços nos produtores da Zona Euro continuaram a escalar em dezembro levaram Christine 
Lagarde a afirmar que já não descarta um aumento de taxas este ano. A divulgação de que a economia da região ter-
se-á expandido menos do que o esperado e de que a atividade industrial demonstrou uma menor aceleração no ritmo 
de crescimento em janeiro foram outros fatores de pressão. O índice nacional foi uma das exceções às perdas 
europeias, no rescaldo das eleições legislativas que deram maioria absoluta ao PS e depois da revelação de que a 
economia terá crescido mais do que o esperado no 4.ºtrimestre e muito acima da Zona Euro. O BCP foi um dos 
destaques ao ter valorizado cerca de 21,3%. No Reino Unido, como esperado, o BoE aumentou a taxa de juro para 
os 0,5% e indicou que irá começar a reverter os estímulos económicos. Já os índices norte-americanos valorizaram, 
apoiados pelos bons resultados empresariais, com a Alphabet e Amazon a serem os maiores destaques pela positiva. 
A indicação de que a economia dos EUA gerou 467 mil postos de trabalho em janeiro, um número muito superior ao 
antecipado pelo mercado (Est. 125 mil), acabou por não ter um grande efeito no mercado norte-americano. A trazer 
algum ânimo esteve o aliviar das tensões geopolíticas, depois da Rússia ter aumentado o fluxo de gás natural para a 
Europa e notícias apontarem para uma mudança de posição por parte dos EUA ao deixarem de considerar iminente 
uma possível invasão da Rússia à Ucrânia.  
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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) 
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