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Portugal  Europa  EUA

Agenda
Var.%
Var.%
no ano (
no ano
€)

Fecho

Var. %

372

-1,8%

16,3%

16,3%

PSI 20

5.791

-1,3%

20,7%

20,7%

IBEX 35

11.309

-1,5%

10,0%

10,0%

CAC 40

5.057

-1,3%

18,4%

18,4%

DAX 30

11.347

-2,8%

15,7%

15,7%

FTSE 100

6.580

-2,9%

0,2%

9,9%

Dow Jones

17.569

-2,9%

-1,4%

8,6%

S&P 500

2.080

-2,2%

1,0%

11,3%

Russel 2000

1.226

-3,2%

1,8%

12,2%

Nasdaq
NIKKEI 225
MSCI EM

5.089
20.545
910

-2,3%
-0,5%
-3,3%

7,4%
17,7%
-4,8%

18,4%
25,7%
4,9%

Petróleo (WTI)

48,1

-5,4%

-9,6%

-0,4%

CRB

205

-4,4%

-10,8%

-1,7%

EURO/USD

1,098

1,1%

-9,3%

-

Eur3m Depo*

-0,055

-3,0

-11

-

OT 10Y*

2,510

-13,1

-18

-

Bund 10Y*

0,691

-9,7

15

-

Euro Stoxx

Perspetivas






*taxa de juro com variações em p.b.

160



Base 100, em Euros

140
120
100
80

PSI20

S&P500

07-15

04-15

01-15

10-14

08-14

60

Euro Stoxx

Fonte: Bloomberg.
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Segunda-feira, dia 27, o indicador alemão IFO deve mostrar mais uma quebra na confiança
empresarial em julho, ao recuar de 107,4 para 107,2. Há ainda a curiosidade na evolução
das Encomendas de Bens Duradouros nos EUA (antecipa-se aumento de 3,3% em junho),
depois de terem recuado mais que o previsto no mês anterior.
Terça-feira, 28, os dados de Confiança Económica, Empresarial e dos Consumidores
em Itália podem ter interesse para os investidores que apostam no mercado italiano (é
esperada uma ligeira degradação no último mês). Os analistas estão a antecipar que o valor
preliminar do PIB do Reino Unido sinalize um crescimento económico de 0,7% no 2º
trimestre, face ao período anterior. Nos EUA atenções voltadas para índice de preços de
casas S&P CaseShiller (mercado espera subida homóloga de 5,4% em maio). A indicação
preliminar PMI Serviços deverá apontar para uma aceleração do ritmo de expansão da
atividade terciária em julho (ao subir de 54,8 para 55). O leading Index da China dará um
outlook económico para o país, que tem mostrado alguns sinais de arrefecimento.
Quarta-feira, 29, o instituto GfK deve antecipar a manutenção do otimismo dos
consumidores da Zona Euro em agosto (leitura a permanecer nos 10,1), junto aos máximos.
As Vendas a Retalho de Espanha também têm interesse (mercado antecipa aumento
homólogo de 3,6% em junho, acelerando o ritmo). Em solo norte-americano haverá dados de
imobiliário (contratos promessa devem rer aumentado 1% em junho), mas certamente o
mercado estará voltado para as decisões da Fed. Apesar de se esperar que a Reserva
Federal mantenha a taxa diretora no mínimo histórico 0%-0,25%, qualquer sinal sobre o
início da subida de juros vai mexer com Wall Street, e, muito possivelmente, com o arranque
das congéneres europeias no dia seguinte.
Para quinta-feira, 30, há expectativas de que o valor preliminar do PIB espanhol aponte
para nova aceleração da economia no país vizinho, ao crescer 1% no 2º trimestre face ao
período antecedente (depois dos 0,7% no 4T14 e de 09% no 1T15) e 3,2% em termos
homólogos. Doze meses depois, o índice harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)
deve voltar a mostrar inflação homóloga em Espanha, ao subir 0,1% em julho, a mesma
variação que é esperada para na Alemanha. São também conhecidos indicadores de
confiança na Zona Euro em diversos quadrantes, incluindo dados para Portugal, onde
também será divulgada informação sobre as Vendas a Retalho e a Produção Industrial. Nos
EUA será mais um dia de bastante interesse, para avaliar o crescimento económico (PIB
deve ter crescido a taxa anualizada de 2,5% no 2º trimestre face aos primeiros três meses do
ano), havendo ainda a habitual divulgação semanal dos Pedidos de Subsídio de
Desemprego, que há duas semanas terão atingido o valor mais baixo desde 1973.
Sexta-feira, 31, a divulgação das Vendas a Retalho na Alemanha pode marcar o arranque
da sessão, uma vez que as perspetivas são muito otimistas, apontando para um crescimento
homólogo de 4,1% em junho, após uma quebra de 0,4% em maio. De relevo dados de
evolução dos Gastos dos Consumidores em França, Balança de Transações Correntes
em Espanha, Vendas a Retalho na Grécia, Taxa de Desemprego na Zona Euro (deve ter
descido 10 pontos base para 11% em junho) e Inflação na região da moeda única
(estimada nos 0,2% em julho, ainda longe da meta dos 2% estabelecida pelo BCE). Nos EUA
apenas o Chicago PMI e indicadores de confiança e inflação da U.Michigan.
Resultados: Portugal: (27) BCP; (29) EDPR, BPI, J.Martins, NOS e CTT; (30) EDP;
(31) Banif, REN e Altri
Euro Stoxx 50: (27) Philips; (28) Orange e LVMH; (29) Bayer, Total, Schneider Electric,
Saint Gobain, Volkswagen e GDf Suez; (30) Siemens, Nokia, ENI, Santander, Repsol,
Telefónica, InBev, L’oreal, Vinci, Deutsche Bank, Air Liquide, Sanofi, Enel e Essilor ; (31)
BNP Paribas, BBVA, Carrefour, Intesa Sanpaolo e Airbus;

 EUA: (28) Merck, Pfizer, Dupont, Gilead, UPS e Ford; (29) Facebook, Mastercard, Altria e
Metlife; (30) P&G, Amgen, Mondelez, ConocoPhilips, Colgate, TWC; (31) Berkshire
Hathaway, Exxon Mobil e Chevron.
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 globais sofreram um movimento de correção na semana passada. Os
ganhos no início da semana, ao saber-se que a Grécia liquidou os valores que tinha em atraso ao
FMI e ao BCE, foram rapidamente apagados durante o resto da semana, marcada por diversas
apresentações de contas empresariais. O movimento descendente dos preços das Commodities
manteve-se, face a incertezas sobre se a economia global conseguirá estimular a procura por estes
bens, fez com que os setores dos Recursos Naturais e o Energético estivessem de sobremaneira
pressionados. Este sentimento mais negativo generalizou-se e apagou o otimismo que se poderia
registar face a revelações de resultados empresariais acima do esperado. Também a não contribuir
para um maior otimismo surgiram os indicadores preliminares PMI Indústria e Serviços referentes a
julho que apontaram para um abrandamento da atividade transformadora e terciária da Zona Euro.
O tema Grécia voltou a ser discutido mas não foi um driver crucial durante a semana que passou.
Os bancos voltaram a abrir, Alexis Tsipras reformulou a composição do seu Governo, o BCE
ampliou a ELA grega em mais € 900 milhões, a agência de notação financeira Standard & Poor’s
elevou o rating da dívida da Grécia em dois níveis e o parlamento helénico aprovou um segundo
pacote de medidas que irão permitir aos gregos encetar conversações sobre o 3º bailout ao país
que deverá rondar os € 86 mil milhões. Nos EUA, o número de novos pedidos de subsídio de
desemprego caiu para um mínimo de 40 anos e manteve uma série de 20 semanas abaixo dos 300
mil. O número foi visto como um suporte para que a Fed possa iniciar mais cedo a subida da taxa
de juro diretora. Na Ásia, o Shangai Composite contrariou a generalidade dos restantes índices ao
manter a sua senda de recuperação: após ter perdido mais de 32% desde o máximo dos últimos 7
anos, atingidos no dia 12 de junho, já recuperou 16% desde os mínimos de 2015, atingidos no dia 8
de julho. No Japão verificou-se um défice comercial inesperado no mês de junho.
Euro Stoxx -1,8%, FTSE -2,9%, CAC -1,3%, DAX -2,8%, IBEX -1,5%. Dow Jones -2,2%
S&P 500 -2,9%, Nasdaq 100 -2,2%. Nikkei -0,5%, Hang Seng -1,1%, Shangai Comp. +2,9%



O PSI20 esteve em sintonia com o exterior, perdendo 1,3% para 5790,52 pontos, na semana em
que Portugal regressou aos mercados para se financiar a longo prazo, tendo os leilões a 5 e 22
anos exigido, por parte dos investidores, menores yields que os seus antecessores. Das 18 cotadas
do PSI20, 12 desvalorizaram. Quem mais recuou foi a Pharol (-8,2% para aos € 0,358), numa
semana em que informou acerca do novo modelo de estrutura societária e de governo da Oi.
Seguiram-se as correções de Semapa (-5,7% para aos € 12,015), BCP (-5,6% para € 0,0774) e BPI
(-5,2% para aos € 1,061). A Impresa, que deu o pontapé de saída da Earnings Season nacional,
reportou uma quebra de quase 90% nos seus lucros, tendo sido penalizada pela redução das
receitas de concursos com participação telefónica. Os títulos da empresa media recuaram 4,2%
para os € 0,86. Do lado dos ganhos, destaque para a liderança da Mota-Engil (+4,4% para aos €
2,73), que durante a semana revelou que venceu um contrato de € 57 milhões no Brasil e que a
empreitada urbana de Luanda será concluída em novembro. Fecharam o pódio dos ganhos a
Jerónimo Martins (+4,7% para aos € 12,46), que foi alvo de revisão em alta por parte de uma casa
de investimento internacional, e a REN (3,4% para aos € 2,727). A EDPR, que realizou trocas
comerciais com a Repsol em parque eólicos no Reino Unido, subiu 0,2% para os € 6,869. Nota final
para a decisão do Presidente da República em marcar as eleições legislativas para dia 4 de
outubro.



No plano macroeconómico de destacar o valor preliminar do indicador PMI Indústria da China, do
Japão e dos EUA referente a julho. No caso chinês foi revelado um agravamento do rtimo de
contração. O valor de leitura caiu mesmo para um mínimo que não ser verificava desde abril de
2014. Já a atividades transformadoras nipónica e norte-americana aceleraram o ritmo de
crescimento. Nos EUA foi revelado um crescimento de 3,2% nas Vendas de Casas Usadas no mês
de junho, mais do triplo do esperado, mas as Vendas de Casas Novas contraíram
inesperadamente 6,8%. A Confiança dos Consumidores da Zona Euro degradou-se mais que o
esperado em julho, ainda que se tenha mantido num nível elevado em termos históricos. As atas da
última reunião do Banco de Inglaterra mostraram que a unanimidade em manter a taxa de juro
diretora nos mínimos de 0,5% se manteve.
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Stoxx 600 - Setores da Semana
Retalho

-1,4%

Bancário

-1,6%

Tecnológico

-1,7%

Pr & House Goods

-1,7%

Stoxx 600 - Setores do Ano

-2,2%

Construção

Serv. Financeiros

23,2%

Farmacêutico

22,2%

Pr & House Goods

21,7%

Telecoms

20,8%
19,4%

Media

Serv. Financeiros

-3,1%

Industrial

12,3%

Químico

-3,3%

Tecnológico

12,2%

Media

-3,4%

Energético

-4,5%

Energético

1,9%

Utilities

-9,5%

Recursos Naturais

5,2%

-9,3%

Recursos Naturais

-12%

-7%

-2%

3%

-20% -10% 0%

10% 20% 30% 40%

EuroStoxx - Ações do Ano

EuroStoxx - Ações da Semana
10,6%

OCI NV

116,0%

GAMESA

HUHTAMAKI OYJ

6,4%

BANCA POP MILANO

83,0%

OSRAM LICHT AG

6,3%

ALTICE SA

80,6%

THALES SA

5,2%

MEDIOBANCA

4,8%

72,5%

-10,0%

BILFINGER SE

-19,1%

-10,5%

RWE AG

-26,2%

VALLOUREC

-30,1%

ALPHA BANK A.E.

-31,2%

UMICORE

ABENGOA SA-B SH

DIALOG SEMICOND

-18,6%

-9,7%

\

-13,9%

STORA ENSO OYJ-R

75,0%
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PEUGEOT SA

-19,3%

-30% -20% -10%
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10%

-70% -30%

20%

10%

50%

90%
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PSI20 - Ações do Ano

PSI20 - Ações da Semana
JERONIMO MARTINS

4,7%

ALTRI SGPS SA

51,4%

MOTA ENGIL SGPS

4,4%

JERONIMO MARTINS

49,5%

TEIXEIRA DUARTE

-5,0%

BANCO BPI SA-REG

-5,2%

\

BANCO BPI SA-REG

3,4%
2,6%

-5,6%

MOTA ENGIL SGPS

SEMAPA

-5,7%

TEIXEIRA DUARTE

-15%

PHAROL SGPS SA

-8,2%
-5%

5%

9,1%

IMPRESA SGPS SA

BANCO COM PORT-R

PHAROL SGPS SA

26,0%

SONAE

0,4%

SONAE

27,1%

EDP RENOVAVEIS S

1,4%

NOS SGPS

45,5%

NOS SGPS

3,4%

REN-REDE ENERGET

-19,5%
-58,6%

-90%

-50%

-10%

30%

70%

Fonte: Bloomberg
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Indicadores

Fonte: Mib, Bloomberg
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Dívida Pública

Fonte: Mib, Bloomberg

Página 5 de 12

Millennium investment banking

Agenda

27 julho 2015

Resultados
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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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