
Página 1 de 3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Perspetivas 
 
Earnings season, PI e Inflação marcam semana 
Numa altura em que a Zona Euro luta contra uma mistura de desaceleração do crescimento e aumento da inflação, os dados 
de produção industrial da região devem mostrar uma contração sequencial em agosto, com a escassez global de 
semicondutores a afetar principalmente as fabricantes de automóveis alemãs. Os fabricantes estão a ser atingidos por uma 
série de choques, desde interrupções no fornecimento global até o aumento dos preços da energia. Serão ainda conhecidos 
dados de inflação em Portugal, China, França e EUA, onde será dado o maior relevo, dado o seu impacto nas decisões de 
política monetária da Reserva Federal. As Atas da de última reunião da Fed vão de resto ser seguidas com atenção, em 
busca de sinais sobre o ritmo e timing de redução do programa de compra de ativos. O FMI deve revelar a 12 de outubro 
uma nova previsão para a economia global. A semana marca o arranque oficial da earnings season nos EUA, relativa às 
contas do 3.ºtrimestre, com os números do JPMorgan e da Delta Airlines já na próxima quarta-feira. A banca norte-americana 
estará de resto em foco. 
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Semana passada 
 
A última semana foi positiva para a globalidade dos mercados acionistas. A indicação de que a atividade na China terá 
voltado à expansão em setembro, puxada pelo regresso ao crescimento nos serviços, foi um dos pontos que ajudou a 
sustentar os ganhos, a par da diminuição das preocupações com a crise energética, depois do presidente Vladimir Putin ter 
referido que a Rússia poderia ajudar a estabilizar o fornecimento. Adicionalmente, a possibilidade do BCE considerar um 
novo programa de compra de ativos quando o atual terminar no próximo ano caso seja necessário para evitar turbulências no 
mercado, bem como o aparente progresso nas negociações para aumentar o teto da dívida dos EUA até dezembro, 
conferiram otimismo. A subida dos preços do petróleo para o nível mais alto desde 2014, após a OPEP+ ter concordado em 
manter o programa de aumentos graduais de produção mensal, puxou pelo setor Energético. O índice espanhol esteve 
adicionalmente animado pelas Utilities, depois do governo do país vizinho ter confirmado uma ronda de negociações com 
indústrias, consumidores e concessionárias de serviços públicos para trabalhar numa solução para o aumento nos preços de 
energia. Em território nacional o BCP liderou os ganhos no PSI20, na semana em que o Millennium Bank viu o Banco Central 
da Polónia subir surpreendentemente as taxas de juro pela primeira vez desde 2012. Nos EUA os dados de emprego 
mostraram uma adição superior ao esperado na criação de postos de trabalho pelas empresas, mas bem aquém do previsto 
pela economia, denotando que o mercado laboral continua a necessitar de estímulos. 
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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) 
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