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Taxa diretora na Europa e Nord Stream em foco 

A semana será marcada pelas decisões de política monetária do BCE para a Zona Euro , que será divulgada 
na quinta-feira, esperando-se que a taxa diretora seja aumentada em 25 pontos base, apesar do mercado 
ainda atribuir uma probabilidade pouco superior a 15% de um aumento de 50 pontos base, de modo a 
combater o atual pico de inflação, que se situa nos 8,1%, cuja leitura final relativamente ao mês de junho 
será divulgada na quarta-feira. A confiança nos consumidores também poderá definir o sentimento na 
Europa no mesmo dia. Dados preliminares de atividade industrial e terciária na Zona Euro, Reino Unido e 
nos EUA, relativos a julho, serão divulgados no final da semana, esperando-se que apontem para uma 
desaceleração do ritmo de expansão. O indicador de sentimento empresarial no plano norte-americano 
também será divulgado a meio da semana, e trará nova informação relativamente à postura das empresas, 
no mês de julho. A semana será ainda marcada pela reativação do Nord Stream por parte da Rússia, o 
gasoduto principal de fornecimento à Europa, que foi desativado para manutenção. No entanto, uma 
interrupção permanente é um cenário possível, o que obrigaria a Europa a anunciar um plano de 
contingência, já preparado, no caso do mesmo se verificar.  
  
  

 
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 
  
  

 
  
No mapa de divulgação de resultados nos EUA destacamos Bank of America, IBM, J&J, Tesla, Danaher, 
AT&T, Verizon e NextEra Energy. 



 

 
  
  

 
  
Os principais índices de ações demonstraram desvalorizações, numa semana em que foi revelado 
que a inflação nos EUA voltou a acelerar mais do que o esperado em junho, atingido o valor mais 
elevado desde 1981 e que os preços no produtor aumentaram mais do que o esperado em termos 
sequenciais e em termos homólogos. Como resposta as yields de curto prazo reagiram em alta, 
enquanto as yields de longo prazo recuaram, agravando assim a inversão da yield curve norte-
americana. Na Europa a Comissão Europeia reviu em baixa o crescimento económico e antecipou 
níveis de inflação mais elevados para 2022 e 2023. Em Espanha o governo espanhol anunciou que 
pretende aplicar um imposto extraordinário na Banca e nas empresas energéticas. Em Itália o 
Primeiro Ministro Mario Draghi sinalizou que pretende renunciar do cargo, depois do segundo maior 
partido da coligação ter desistido da votação no pacote de ajuda. Na China o aumento de novos 



 

casos Covid-19 e a descoberta de uma nova variante, voltaram a reacender receios de novos 
lockdowns no país. 
  

 
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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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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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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