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Perspetivas 
 
Cinco dias com poucos dados macroeconómicos e já de olho na semana seguinte 
Esta semana espera-se pouco ativa em termos de agenda macroeconómica. As atas da última reunião da Fed (dia 
10), de inflação nos EUA (dia 11) e de Balança Comercial da China (12) estão entre os pontos de maior relevo. No 
plano empresarial de notar as contas da Delta Airlines e da PepsiCo, sendo que à medida que a semana avançar os 
investidores podem virar os holofotes já para o arranque oficial da earnings season nos EUA, com as contas do 
Citigroup a serem reveladas daqui a uma semana (dia 15). O Presidente da Fed, Jerome Powell, vai testemunhar 
perante o Senado na quarta e na quinta-feira. 

 
 
 
Semana Passada 
A semana terminou com saldo positivo para os principais índices mundiais. As tréguas anunciadas entre Trump e Xi 
Jinping na cimeira do G20, a juntar à expectativa de que os bancos centrais suportem a economia com mais 
estímulos económicos, foram importantes triggers para os ganhos semanais. A forte geração de emprego da 
economia norte-americana, divulgada na passada sexta-feira, fez o mercado acreditar que a Fed não será tão 
agressiva na descida de juros.   
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Em território nacional, o PSI20 valorizou 1,08% para 5.192,74 pontos.  

 
 
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) 
 
 
Ramiro Loureiro, Analista de Mercados 
Millennium investment banking 



Página 3 de 3 
 

 
Na plataforma de investimentos MTrader, separador Research, pode aceder a um vasto leque de informação sobre mercados acionistas e efetuar pesquisa por título. 
 
Declarações (“Disclosures” ) 
Este re latório fo i e laborado em nome de M il lennium investment bank ing (Mib), marca registada do Banco Comercia l Português, S.A. (Mi llennium BCP).  

Prevenções (“Disclaimer”) 
A informação contida neste re latório  tem caráter  meramente informativo e part icu lar,  sendo d ivulgada aos  seus  dest inatários,  como mera ferramenta auxi liar,  não devendo nem podendo desencadear  ou just if icar  qualquer  ação ou omissão,  nem sustentar  qualquer  operação,  nem ainda subst itu i r  qualquer 
ju lgamento própr io  dos  seus  destinatár ios,  sendo estes,  por  isso,  inte i ramente responsáveis  pelos  atos  e omissões  que prat iquem.  Ass im e apesar  de considerar  que o conjunto de informações  cont idas  neste re latório  fo i  obt i do junto de fontes  cons ideradas  f iáveis,  nada obsta que aquelas  possam,  a qualquer 
momento e sem av iso prévio,  ser  a lteradas  pelo Banco Comerc ial  Por tuguês,  S.A..  Qualquer  alteração nas  condições  de mercado poderá impl icar  alterações  neste relatór io.  As  op in iões  aqui  expressas  podem ser  d iferentes  ou contrárias  a opin iões  expressas  por  outras  áreas do grupo BCP,  como resultado da 
ut i l ização de d iferentes  c r itér ios  e hipóteses.  Não pode,  nem deve,  pois,  o  Banco Comerc ial  Português,  S.A.  garanti r  a  exatidão,  verac idade,  val idade e atual idade do conteúdo informativo que compõe este re latório,  pelo que o mesmo deverá ser sempre dev idamente  anal isado,  aval iado e atestado pelos 
despect ivos  destinatár ios.  Os  invest idores  devem cons iderar  es te relatór io  como mais  um inst rumento no seu processo de tomada de decisão de investimento.  O Banco Comercia l  Português,  S.A.  re jeita  ass im a responsabi lidade por  quaisquer  eventuais  danos  ou prejuízos  resultantes,  di reta ou ind iretamente da 
ut i l ização da informação refer ida neste relatório  independentemente da forma ou natureza que possam v i r  a  revesti r.  A reprodução total  ou parcial  deste documento não é permit ida sem autor ização prév ia. Os  dados  re lat ivos  aos  dest inatários  que constam da nossa l ista  de d is tr ibu ição destinam -se apenas  ao 
envio dos nossos produtos, não sendo suscetí ve is de conhecimento de terce iros.  

 


