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BCE, OCDE e Inflação na mira dos investidores 
Atendendo ao feriado de 10 de junho em Portugal e de 13 de junho em Lisboa, a próxima agenda 
comtempla duas semanas de calendário.  

 

Esta semana as decisões de política monetária do BCE vão merecer toda a atenção dos investidores, que 
esperam pela sinalização de que o primeiro aumento de juros na região do Euro chegue na reunião de 
julho, sendo que as palavras da presidente Christine Lagarde serão esmiuçadas em busca de se perceber 
se a subida será apenas de 25pb ou de 50pb, algo que poderia penalizar o sentimento de mercado. Os 
dados de inflação nos EUA assumem igualmente um papel muito revelante nas bolsas, sendo expectável 
que tenha descido ligeiramente em meio, mas ainda num patamar muito elevado (8,2%), continuando a 
justificar aumento de taxas pela Fed. Nos números de produção industrial alemã vai-se tentar captar os 
efeitos dos constrangimentos na cadeia de fornecimento, esperando-se uma melhoria no mês passado. O 
Outlook Económico da OCDE é outro dos pontos de interesse. 

 

 

 

Encontre abaixo os principais eventos para esta semana: 



 

 

 

Na semana seguinte, de 13 a 17 de junho, fique atento às decisões de política monetária do Banco de 
Inglaterra, a dados de inflação na Zona Euro (importantes nas decisões do BCE para julho) e alguns dados 
de evolução dos preços no produtor, onde o disparo se tem transferido para jusante da cadeia e tem 
levado ao atual pico de inflação. 

 



 

 

 

Semana negativa para os principais índices europeus e norte-americanos, castigados pela revelação de 
um conjunto de dados económicos que geraram preocupações aos investidores - a inflação na Zona 
Euro aumentou mais que o esperado em maio, a atividade na Zona Euro desacelerou e acendeu receios 
de um possível cenário de estagflação (uma inflação elevada, aliada a um fraco crescimento económico). 
Nos EUA o mercado laboral aproxima-se dos números pré-pandemia e a atividade desacelerou o ritmo 
de expansão, gerando receios de uma postura mais agressiva por parte da Fed de forma a travar o atual 
pico de inflação. Já o mercado acionista chinês contrariou o sentimento, impulsionado pela reabertura da 
economia e pelos estímulos do Governo. De realçar que a semana passada foi mais curta para o 
mercado norte-americano, que esteve encerrado segunda-feira devido a feriado Memorial Day), e para a 
bolsa de Londres que esteve encerrada nos últimos dois dias da semana, devido a feriado do Jubileu de 
Platina da Rainha. 

 
Notas: 

5S- Variação nas últimas 5 sessões; YTD - Variação no ano 

** Footsie engloba apenas três sessões, pois esteve encerrado nos dias 2 e 3 junho 

 

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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