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Perspetivas 
 
Começa a apresentação de resultados, inflação também em foco 
Na semana em que Inglaterra alivia as restrições à circulação, abrindo lojas, pubs e restaurantes, a evolução da pandemia e 
de vacinação deverão continuar a ser seguidos de perto. Nos EUA espera-se que o índice de preços no consumidor mostre 
uma subida da inflação, dos 1,7% para os 2,5% em março, um dado de relevo para a evolução das yields e por conseguinte 
dos mercados acionistas, em especial para os setores Growth. Para a Zona Euro estima-se que a inflação no mês passado 
se tenha situado nos 1,3%. Na Balança Comercial das China especial interesse na evolução das importações do ponto de 
vista dos mercados europeus e norte-americanos.  
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Resultados EUA 

 
 
 
Semana passada 
Semana positiva para os principais índices acionistas, com os asiáticos a serem as exceções aos ganhos. A motivar os 
investidores estiveram, entre outros, a revisão em alta do Outlook económico do  FMI para 2021 e 2022 e as afirmações de 
Christine Lagarde de que uma postura fiscal ambiciosa e coordenada continua a ser crucial, já que uma retirada prematura 
do apoio arriscaria atrasar a recuperação e ampliar os efeitos prejudiciais de longo prazo da União Europeia. Na frente da 
pandemia Itália, Espanha, Bélgica e Portugal juntaram-se a outros países europeus na limitação do uso da vacina 
AstraZeneca, mesmo depois da Agência Europeia do Medicamento ter reafirmando que os benefícios da vacina superam os 
riscos de casos muito raros de coágulos sanguíneos. A impulsionar os índices europeus estiveram ainda as previsões da 
União Europeia de que a generalidade dos Estados membros tenha vacinas suficientes para imunizar a maioria da população 
até ao final de junho. Em Itália o primeiro-ministro Mario Draghi afirmou que apoia uma extensão da proteção estatal para as 
empresas italianas, após revelar que o seu governo bloqueou recentemente uma aquisição chinesa de uma empresa de 
semicondutores. Em território nacional a Semapa, Navigator e Altri apresentaram a proposta de dividendo e a J.Martins já 
tem data para pagamento. A Altri admite ainda a possibilidade de distribuição de dividendo extraordinário ou ações da 
Greenvolt caso esta sua subsidiária venha a realizar um IPO e a ser colocada em bolsa até ao final do ano. No plano 
macroeconómico foi divulgado que a atividade terciária da Zona Euro aliviou o ritmo de contração no mês de março. Já na 
Alemanha a produção industrial revelou uma contração inesperada. Nos EUA o índice de preços do produtor norte-americano 
terá registado um aumento homólogo de 3,1% em março (esperava-se apenas 2,7%), aumentando os receios de que tal 
possa gerar pressões inflacionistas e despoletar uma subida de taxas de juro antes do previsto. No entanto as Atas da última 
reunião da FED revelaram a opinião dos membros de que irá levar algum tempo até que progressos substanciais em direção 
às metas de emprego máximo e estabilidade de preços sejam alcançados, atenuando assim estes receios de subida de taxas 
de juro num futuro próximo 
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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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