
petróleo voltou a ultrapassar a fasquia dos 60 USD esta 
semana, devido a algum optimismo sobre a evolução da 
procura mundial de crude e os cortes de produção da OPEP. 
Depois do pior mês de Dezembro desde a Grande Depressão, 
os mercados accionistas recuperaram nos primeiros dias  
do novo anoO
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Apple e Samsung 
A actual conjuntura mundial, 
principalmente as tensões 
comerciais entre EUA e China nos 
últimos meses, tem atingido as 
vendas da Apple e da Samsung.  
Nos últimos dias, ambas as 
empresas reviram em baixa as suas 
perspectivas de crescimento das 
vendas para os próximos meses.  
No caso da Apple, esta foi a 
primeira revisão em baixa  
em quase duas décadas.  

Stock

Facebook 
O Facebook registou uma forte 
valorização nos últimos dias, 
depois de um dos principais bancos 
de investimento mundiais ter 
escolhido a empresa como uma das 
suas “melhores ideias para 2019”. 
Segundo este banco, o Facebook 
oferece actualmente uma avaliação 
bastante atractiva, enquanto  
as perspectivas de crescimento  
dos seus lucros deverão ajudar  
a empresa a ultrapassar os 
escândalos recentes. 

Tesla 
O fundador da Oracle, Larry 
Ellison, adquiriu uma participação 
na Tesla avaliada em mil milhões 
USD, tornando-o no segundo maior 
accionista individual na empresa 
depois de Elon Musk. Este anúncio 
surge menos de duas semanas 
depois de Ellison ter sido 
confirmado como administrador 
da Tesla.

Sector bancário  
Os principais bancos norte-
americanos irão dar início  
à época de divulgação de resultados 
(a earnings season) no início  
da próxima semana. O Citigroup  
será o primeiro banco a publicar os 
resultados de 2018, no dia 14, 
seguindo-se o JPMorgan e o Wells 
Fargo (ambos no dia 15). O Goldman 
Sachs e o Bank of America  
vão divulgar resultados a 16.  
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A gigante 
tecnológica 
americana 
atingiu em 

bolsa um valor 
de mercado de 
quase 700 mil 

milhões  
de euros, 

superando  
o valor de 

mercado da 
anterior líder,  

a Microsoft

 N i g é r i a ,  Á f r i c a  d o  S u l  e  A n g o l a
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6665.938

6870.873 Depois da primeira queda  
nos últimos sete anos em 2018,  
o índice das tecnológicas 
regista fortes ganhos nos 
primeiros dias do ano. As 
tensões comerciais entre os 
EUA e a China e os receios  
de uma possível desaceleração  
da economia mundial 
continuam a dominar as 
atenções dos investidores  
neste sector. 

Dow Jones
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O sentimento (globalmente) 
positivo nos mercados tem 
levado a uma valorização deste 
índice em 2019. Contudo, parece 
ainda prematuro concluir se esta 
recuperação será (ou não) 
sustentável no curto-prazo. Para 
além das questões comerciais,  
a política monetária a seguir 
pela Fed ao longo de 2019 será 
um tema importante a seguir.  

S&P 500
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2510.03
2566.55 O índice esteve muito próximo 

de um bear market (quando 
regista uma queda de 20% face 
ao máximo recente) no final de 
2018. Este ano, e à semelhança 
dos restantes índices de Nova 
Iorque, o S&P 500 regista uma 
evolução bastante positiva. 

Brent
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O Brent regista uma clara recuperação  
nos primeiros dias do ano, depois da queda 
acentuada nas últimas semanas de 2018. 
Algum optimismo sobre o impacto que as 
negociações comerciais EUA-China possam 
ter na procura mundial de petróleo e os 
cortes de produção da OPEP levaram o Brent 
a voltar a ultrapassar a fasquia dos 60 USD. 

O Banco Mundial prevê um 
crescimento de 2,2%, 1,3%, e 2,9% 
para as três maiores economias da 
África subsariana, respectivamente, 
em 2019. A previsão para a região  
é de 3,7% com os restantes países  
a apresentarem um crescimento 
globalmente sólido este ano.   

  R e p .  D e m o c r á t i c a  d o  C o n g o

A comissão eleitoral do país 
prepara-se para anunciar os 
resultados das eleições 
presidenciais ocorridas a 30 de 
Dezembro com a possíbilidade de 
ocorrerem protestos e casos de 
violência a obrigar a forte presença 
policial na capital do país. 

  M o ç a m b i q u e

Os advogados do ex-
ministro das Finanças, 
Manuel Chang, alegaram 
que a sua detenção no final 
do ano na África do Sul é 
ilegal e que Chang deveria 
ser libertado de imediato.  
O caso das “dívidas 
escondidas” de cerca de dois 
mil milhões USD levaram 
recentemente a outras 
detenções em Londres  
e Nova Iorque. 

 Á f r i c a  d o  S u l

Existem sinais de uma 
possível recuperação na 
indústria transformadora 
depois do índice PMI sobre 
as perspectivas para os 
próximos seis meses ter 
ficado nos 50,7 em 
Dezembro. Esta foi a primeira 
vez que o índice ficou acima 
dos 50 (que sugere 
crescimento) desde Julho 
2018 e o melhor registo do 
ano passado. 

NYA Index

Data Último valor Média 2 anos

02-01-19 11383.53 12,248.06

03-01-19 11190.44 12,248.06

04-01-19 11533.34 12,248.06

07-01-19 11605.96 12,248.06

08-01-19 11661.99 12,248.06
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IBOV Index

Data Último valor Média 2 anos

02-01-19 91012.31 75,100.54

03-01-19 91564.25 75,100.54

04-01-19 91840.79 75,100.54

07-01-19 91699.05 75,100.54

08-01-19 91659.61 75,100.54

NYSE Composite

Ibovespa (Brasil) 

Outras bolsas
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