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Var.%
Var.%
no ano (
no ano
€)

Fecho

Var. %

371

-0,1%

16,2%

16,2%
19,1%

PSI 20

5.716

-1,3%

19,1%

IBEX 35

11.181

-1,1%

8,8%

8,8%

CAC 40

5.083

0,5%

19,0%

19,0%

DAX 30

11.309

-0,3%

15,3%

15,3%

FTSE 100

6.696

1,8%

2,0%

12,5%

Dow Jones

17.690

0,7%

-0,7%

9,1%

2.104

1,2%

2,2%

12,4%

S&P 500
Russel 2000

1.239

1,0%

2,8%

13,1%

Nasdaq
NIKKEI 225
MSCI EM

5.128
20.585
902

0,8%
0,2%
-1,0%

8,3%
18,0%
-5,7%

19,1%
25,4%
3,7%

47,1

-2,1%

-11,5%

-2,7%
-3,1%

Petróleo (WTI)
CRB

203

-1,2%

-11,9%

EURO/USD

1,100

0,2%

-9,1%

-

Eur3m Depo*

-0,035

2,0

-9

-

OT 10Y*

2,391

-11,9

-30

-

Bund 10Y*

0,644

-4,7

10

-

*taxa de juro com variações em p.b.
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 Hoje, o dia deverá ficar marcado pela divulgação dos indicadores PMI Indústria de
diversos países (Alemanha, França, Grécia, Espanha, Itália, conjunto da Zona Euro,
EUA, Reino Unido e Brasil) relativos a julho. Sobre os EUA conheceremos as variações
de junho de Gastos e Rendimento Pessoal, sendo esperado que os consumidores
tenham aumentado mais o seu consumo que os rendimentos.
 Terça-feira, 4, será um dia mais modesto destacando-se apenas as Encomendas às
Fábricas nos EUA, a Produção Industrial do Brasil (junho), a expansão homóloga da
Base Monetária do Japão e o Índice de Preços de Casas do Reino Unido (julho).
 Quarta-feira, 5, o dia voltará a ter divulgações dos indicadores PMI, desta feita dos
Serviços de diversos países (China, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha,
Itália, Zona Euro, Brasil e EUA). Serão conhecidos ainda valores de Produção
Industrial de Itália, Vendas a Retalho da Zona Euro, referentes a julho. Nos EUA,
serão conhecidos os dados de Criação de Emprego do ADP de julho e o saldo da
Balança Comercial de junho, essencial para conhecer as tendências de importações e
exportações norte-americanas numa altura em que o dólar continua em níveis elevados.
 Para quinta-feira, 6, o Banco de Inglaterra volta a reunir e, embora não seja
expectável qualquer alteração, os investidores irão procurar por pistas sobre quando o
BoE prevê iniciar o caminho de subida da taxa de juro diretora. Ainda no Reino Unido
será conhecido o valor da Produção Industrial de junho. Na Alemanha deverá ser
reportado uma aceleração do ritmo de crescimento das Encomendas às Fábricas em
junho. No Japão serão conhecidos os indicadores Leading e Coincident de junho. No
Japão e no Brasil serão conhecidas as Taxas de Desemprego, de maio e junho,
respetivamente. Nos EUA, teremos o número semanal dos Novos Pedidos de Subsídio
de Desemprego, que tem mantido valores historicamente baixos.

Base 100, em Euros

140

Perspetivas

Euro Stoxx

Fonte: Bloomberg.

 Sexta-feira, 7, pela manhã o destaque irá para as Balanças Comerciais de Alemanha
e França essenciais para conhecer as tendências das importações e exportações das
duas maiores economias da Zona Euro, numa altura em que o Euro continua com
cotações reduzidas. Da parte da tarde, as atenções estarão voltadas para o outro lado
do Atlântico, quando será revelado o Relatório de Emprego norte-americano do mês de
julho. Antecipa-se uma manutenção da Taxa de Desemprego dos EUA nos 5,3%, com
as empresas a adicionarem 225 mil novos postos de trabalho durante o mês passado.
 Resultados: Portugal: (5) Sonae Sierra (7) Banif.

Ramiro Loureiro,
Analista de Mercados
+351 210 037 856
ramiro.loureiro@millenniumbcp.pt
Martins, Analista de Mercado

 Europa: (3) Heineken, Commerzbank, Porsche e PostNL (4) Credit Agricole, BMW e
AXA; (5) ING, Beiersdorf, SMB Offshore, Unicredit e Soc Gen; (6) MunichRe, Deutsche
Telekom, Deutsche Post, Zurich, Adidas, Bpost e Rio Tinto; (7) Allianz
 EUA: (3) AIG, Nextera, Allstate, Tyson Foods; (4) Walt Disney, CVS, Regeneron, Aetna
e ADM; (5) Time Warner, Fox, Priceline, Dominion Resources, Prudential Financial, ICE
e CBS (6) Allergan, Duke, EOG, Monster, Mylan, Apache e Nvidia (7) Harris.

sonia.martins@millenniumbcp.pt

Leia a penúltima página para conhecimento de outras Declarações e Prevenções dirigidas aos destinatários deste relatório.
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Na semana passada


Os mercados acionistas europeus experienciaram uma semana sem tendência definida. A questão
da Grécia saiu temporariamente do horizonte dos investidores, regressando a China aos holofotes.
A correção mais acentuada logo no primeiro dia da semana foi o suficiente para que nem o rally de
4 sessões de ganhos invertesse a performance semanal. Nessa segunda-feira o sentimento foi
condicionado pela correção de 8,5% do índice chinês Shangai Composite, o que correspondeu ao
maior tombo diário em 8 anos. O mercado chinês continua volátil e pressionado face a incertezas
sobre a capacidade da segunda maior economia do mundo continuar em manter os ritmos de
crescimento prometidos. Nem os estímulos planeados pelo Banco da China para suporte do
mercado de ações evitaram uma semana de selloff generalizado. Nos EUA, o sentimento esteve
mais animado com os olhos dos investidores focados em dois alvos. Por um lado, a semana que
passou foi uma das mais intensas da Earnings Season do 2º trimestre, tendo a generalidade das
apresentações empresariais surpreendido pela positiva e dado ânimo aos investidores. Por outro, a
clamor da Fed por novos desenvolvimentos no mercado laboral norte-americano adicionado ao
mais fraco crescimento de salários nos EUA no 2º trimestre desde 1982 deu maior motivação
àqueles que estimam que a reserva feral norte-americana não avancem já na próxima reunião com
o caminho de subida da taxa de juro diretora. No entanto, o consenso mantém-se que será já em
setembro que o organismo liderado por Janet Yellen suba a taxa, contribuindo para isso a
revelação que a maior economia do mundo cresceu mais que o esperado durante o conjunto do 1º
semestre.
Euro Stoxx -0,1%, FTSE +1,8%, CAC +0,5%, DAX -0,3%, IBEX -1,1%. Dow Jones +0,7%
S&P 500 +1,2%, Nasdaq 100 +0,7%. Nikkei +0,2%, Hang Seng -2%, Shangai Comp. -10%



O PSI20 esteve em sintonia com o exterior, perdendo 1,3% para 5715,61 pontos. A semana foi
marcada pelas apresentações de contas de diversas empresas e embora na generalidade tenham
superado as estimativas de consenso entre os analistas, a pressão vendedora sobrepôs-se, similar
ao que aconteceu pela Europa fora. Das 18 cotadas do PSI20, 11 desvalorizaram. O título que mais
recuou foi a Mota-Engil (-11% para os € 2,431) reagindo assim à notícia de que não teria vencido
um contrato de construção nos Camarões que valeriam € 2,6 mil milhões e corresponderiam à
maior empreitada de sempre da construtora nacional. O BCP (-9,6% para os € 0,07) foi quem se
seguiu numa semana em que anunciou que nos primeiros 6 meses do ano lucrou € 241. Em sentido
inverso quem mais brilhou foram Jerónimo Martins (+8,6% para os € 13,53) e Altri (+3% para os
€ 3,871) que apresentaram resultados acima do esperado pelos analistas. A fechar o pódio dos
ganhos surgiu a Semapa (+2,5% para os € 12,315). Os resultados da OPT que lançou pelos seus
títulos mostraram uma aceitação de pouco mais de 50%, pelo que o seu free-float se manterá
acima do necessário para a manter em bolsa e no PSI20, o que animou os seus títulos. Recorde-se
que em troca a Semapa oferece títulos da Portucel (-5,1% para os € 3,475) que assim aumentou
em 11 pontos percentuais o seu free-float. Também NOS (+1,3% para os € 7,716), Galp (+0,9%
para os € 10,55), CTT (+0,8% para os € 9,4), BPI (-2,8% para os € 1,031), EDPR (-2,9% para os
€ 6,669), EDP (-6,6% para os € 3,368) apresentaram as contas do 2º trimestre.



No plano macroeconómico destaque para a Inflação da Zona Euro que teima em não ser
estimulada mesmo com a implementação do programa de compra de dívida do BCE. Em julho, o
registo manteve-se nos 0,2%, bem longe dos 2% de objetivo, o que sustenta uma ideia deixada
pelo FMI de que o programa de estímulos teria de se estender para lá de setembro de 2016. A
Taxa de desemprego na Zona Euro manteve-se nos 11,1% em junho. Os indicadores de
Confiança da Zona Euro e para a Alemanha mostraram uma melhoria da confiança em julho,
ilustrando o afastamento do problema grego do horizonte dos investidores. Em Portugal, as Vendas
a Retalho aceleraram, enquanto a Produção Industrial abrandou em junho. Nos EUA, as
Encomendas de Bens Duradouros cresceram mais que o esperado. Nota para os Novos Pedidos
de Subsídio de Desemprego nos EUA que se mantém em níveis historicamente baixos,
registando a 21ª semana consecutiva de valores abaixo dos 300 mil. No Japão, a Taxa de
Desemprego cresceu 0,1pp para os 3,4% e a Taxa de Inflação caiu na mesma proporção para os
0,4%, no mês de junho.
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Stoxx 600 - Setores da Semana

Stoxx 600 - Setores do Ano

Recursos Naturais

2,6%

Pr & House Goods

2,5%
1,7%

Energético

24,8%

Pr & House Goods
Farmacêutico

23,1%

Serv. Financeiros

22,9%

Industrial

1,3%

Telecoms

20,7%

Construção

1,1%

Construção

20,4%

-0,5%

Segurador

-4%

-2%

0%

2%

4%

-20% -10% 0%

LEGRAND SA

7,3%

SBM OFFSHORE NV

6,8%

PEUGEOT SA

78,5%

ALTICE SA

76,2%
69,6%

FINMECCANICA SPA
AIR FRANCE-KLM

-18,2%

-11,7%

BILFINGER SE

-19,1%

-12,4%

NEOPOST SA

-22,4%

-13,1%

RWE AG

-26,1%

-14,0%

VALLOUREC

\

-10,7%

MEDIASET ESPANA
GAMESA

DISTRIBUIDORA IN

81,8%

BANCA POP MILANO

8,6%

JERONIMO MARTINS

90,7%

GAMESA

10,0%

SAFRAN SA

-30%

-10%

10%

8,6%

50%

90%

3,0%

ALTRI SGPS SA

SEMAPA

2,5%

NOS SGPS

NOS SGPS

1,3%

GALP ENERGIA

GALP ENERGIA

0,9%

EDP RENOVAVEIS S
\

55,9%
47,4%
25,1%
23,4%

IMPRESA SGPS SA

1,5%

-7,0%

BANCO BPI SA-REG

0,5%

-7,3%

MOTA ENGIL SGPS

EDP

-6,6%

IMPRESA SGPS SA
TEIXEIRA DUARTE

-8,6%
-25,5%

TEIXEIRA DUARTE

-9,6%

PHAROL SGPS SA

-11,0%
-10%

0%

130%

62,3%

JERONIMO MARTINS

ALTRI SGPS SA

-20%

10%

PSI20 - Ações do Ano

JERONIMO MARTINS

MOTA ENGIL SGPS

-34,2%

-70% -30%

30%

PSI20 - Ações da Semana

BANCO COM PORT-R

10% 20% 30% 40%

EuroStoxx - Ações do Ano
17,0%

GERRESHEIMER AG

DUERR AG

-6,9%

Recursos Naturais

EuroStoxx - Ações da Semana

LAFARGE SA

2,0%

Utilities

-2,1%

Automóvel

6,9%

Energético

-1,3%

Viagens & Lazer

11,4%

Tecnológico

-1,2%

Aliment & Bebidas

13,1%

Aliment & Bebidas

-0,8%

Tecnológico

10%

-60,6%

-90%

-50%

-10%

30%

70%

Fonte: Bloomberg

Página 3 de 10

Millennium investment banking

Agenda

3 agosto 2015

Indicadores

Fonte: Mib, Bloomberg
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Dívida Pública

Fonte: Mib, Bloomberg
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Resultados

Fonte: Mib, Bloomberg
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Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco
Comercial Português, S.A. (Millennium BCP).
Prevenções (“Disclaimer”)
A informação contida neste relatório tem caráter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus
destinatários, como mera ferramenta auxiliar, não devendo nem podendo desencadear ou justificar qualquer
ação ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus
destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim e
apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi obtido junto de fontes
consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas
pelo Banco Comercial Português, S.A.. Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar
alterações neste relatório. As opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas
por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. Não pode, nem
deve, pois, o Banco Comercial Português, S.A. garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do
conteúdo informativo que compõe este relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado,
avaliado e atestado pelos respetivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório como mais
um instrumento no seu processo de tomada de decisão de investimento. O Banco Comercial Português, S.A.
rejeita assim a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, direta ou
indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente da forma ou natureza que
possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia.
Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio
dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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