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Economia, inflação e muitas contas marcam semana 

Os dados do PIB do 2.ºtrimestre que chegam na sexta-feira vão começar a trazer sinais de impacto da guerra 
na Ucrânia e dos constrangimentos na cadeia de fornecimento, agravados pelos lockdowns na China para 
travar a evolução dos casos de Covid. Espera-se que a economia da Zona Euro como um todo se tenha 
expandido apenas 0,1% nos três meses até junho face ao período antecedente, pelo que qualquer desilusão 
no número poderia implicar uma contração e deixar a região mais exposta a um cenário de recessão. No 
mesmo dia chega a indicação da inflação na região em julho, sendo esperado que se tenha mantido nos 
8,6%. Já hoje o IFO trará uma indicação para o clima empresarial na Alemanha. A preocupação com o 
acesso ao fornecimento de gás russo pode ser outro dos temas para esta semana.  
  
  

 
  
Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 
  
  

 
  
Em foco estará a época de apresentação de contas. Em Portugal chegam os números de J.Martins (26), 
BCP e CTT (27), Altri, REN e EDP (28), Sonae e Semapa (29). Em solo europeu mais de 200 empresas do 
Stoxx 600 vão mostrar o desempenho no último trimestre e deixar perspetivas para o resto do ano - Nestlé, 
LVMH, L'Oreal, Shell, Linde, Hermes, TotalEnergies, Sanofi, Unilever, AB Inbev, Volkswagen, Airbus, Air 
Liquide, Kering, Iberdrola, Mercedes-Benz, BNP Paribas, Santander, BBVA, BASF, Stellantis, Danone, 
STMicro ou Orange são alguns dos principais nomes. Na tabela abaixo encontra estimativas para as maiores 
capitalizações bolsistas. 



 

 
  
  
Em Wall Street esperam-se cinco sessões muito intensas, com cerca de 30 empresas de capitalização 
bolsista superior a $90 mil milhões a trazerem os seus resultados e outlook, com destaque para nomes como 
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Visa, Pfizer, QUALCOMM ou Intel. Mais de 175 cotadas 
pertencentes ao S&P 500 ou Nasdaq 100 reportam dados trimestrais esta semana.  



 

 
  
  

 
  
Semana positiva para os principais mercados acionistas, marcada pelo primeiro aumento de taxas de juro 
do BCE em 11 anos. O Banco Central Europeu anunciou um aumento de 50 pontos base na taxa diretora e 
revelou o instrumento de anti fragmentação, como forma de suporte às economias mais endividadas, dando 
algum ânimo aos mercados. As expectativas de que a inflação poderá estar a atingir um pico aliadas ao 
aumento de probabilidade de recessão fazem acreditar que o banco Central norte-americano possa estar 
perto de mudar uma vez mais a sua postura e cortar taxas já em 2023. Estas esperanças podem ter animado 
o mercado e acabaram por ofuscar os maus dados macroeconómicos que foram divulgados ao longo da 
semana  (diminuição da confiança dos construtores de habitações nos EUA,  contração no mercado 
imobiliário norte-americano, aumento dos pedidos de subsídios de desemprego e a divulgação de que a 
atividade em julho deverá ter entrado em território de contração tanto nos EUA como na Europa).  A 
revelação de que a Rússia voltou a fornecer gás natural à Europa foi outro fator positivo. 



 

 
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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