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Euro Stoxx

Var. %

Var.%
Var.%
no ano (
no ano
€)

378

-3,5%

18,2%

18,2%

PSI 20

6.002

-4,9%

25,1%

25,1%

IBEX 35

11.359

-3,3%

10,5%

10,5%

CAC 40

5.143

-1,9%

20,4%

20,4%

DAX 30

11.689

-5,5%

19,2%

19,2%

FTSE 100

6.995

-1,3%

6,5%

14,6%

Dow Jones

17.826

-1,3%

0,0%

12,3%

S&P 500

2.081

-1,0%

1,1%

13,5%

Russel 2000

1.252

-1,0%

3,9%

16,6%

Nasdaq
NIKKEI 225
MSCI EM

4.932
19.653
1.043

-1,3%
1,1%
0,8%

4,1%
12,6%
9,0%

16,9%
27,4%
22,4%

Petróleo (WTI)

55,7

7,9%

4,6%

17,5%

CRB

224

3,1%

-2,6%

9,3%

EURO/USD

1,078

1,8%

-10,9%

-

Eur3m Depo*

-0,010

3,0

-7

-

OT 10Y*

2,016

40,5

-67

-

Bund 10Y*

0,078

-7,7

-46

-

*taxa de juro com variações em p.b.
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Fonte: Bloomberg.

Perspetivas
 Segunda-feira, dia 20, será dada a conhecer a evolução do Índice de Preços no
Produtor (IPP) em Portugal, a Balança Comercial (BC) de Espanha e a Balança de
Transações Correntes (BTC) da Grécia.
 Dia 21, haverá curiosidade sobre a difusão do défice das contas públicas na Zona
Euro em 2014. O indicador alemão Zew Survey deve sinalizar aumento do otimismo dos
analistas e investidores institucionais em abril (indicador a passar de 55,1 para 57). O
Leading Index japonês mostrará o outlook para a economia nipónica e pode interferir na
evolução do Nikkei nesse dia.
 Quarta-feira, 22, o Governo alemão apresenta projeções económicas, sendo ainda de
esperar pelas Vendas a Retalho em Itália, BTC de Portugal e Confiança dos
Consumidores da Zona Euro (valor preliminar deve apontar para melhoria em abril, ao
passar de -3,7 para -2,4). Nas Minutas do Banco de Inglaterra é interessante verificar
se existe unanimidade entre os membros na política monetária e estímulos que tê sido
adotados. Nos EUA de realçar apenas dados de imobiliário, onde as Vendas de Casas
Usadas devem ter crescido sequencialmente 2,7% em março. Na Ásia a BC do Japão
revcala a evolução das exportações e importações nipónicas e o Conference Board da
China apresenta o Leading Index (indicador avançado que revela o outlook
económico). A saber ainda a BTC e o Investimento Direto Estrangeiro no Brasil.
 Dia 23, arranca com dados de Confiança Empresarial e na Indústria francesa em
abril. Depois, os valores preliminares dos PMI’s Indústria e Serviços para a Zona Euro
e para alguns países agregados darão um sinal sobre o comportamento da atividade em
abril (mercado aguarda por aceleração do ritmo em ambos de expansão em ambos em,
casos). O Défice Governamental na Zona Euro durante o 4º trimestre e a Taxa de
Desemprego em Espanha são também pontos de interesse. È esperada também a
revelação de um crescimento homólogo de 5,5% nas Vendas a Retalho do Reino
Unido em março. Nos EUA são divulgados os Pedidos de Subsídio de Desemprego,
PMI Indústria medido pela Markit (valor preliminar deve sinalizar aceleração do ritmo de
expansão em abril) e Vendas de Casas Novas (est. -5,7% mom em março). Os valores
preliminares de atividade industrial na China e Japão são revelantes para o mercado
asiático e para a abertura das congéneres europeias.
 A semana termina com o IPP de Espanha, indicador de sentimento empresarial alemão
IFO (esperada melhoria da confiança no mês de abril) e Encomendas de Bens
Duradouros nos Estados Unidos (mercado aguarda aumento de 0,6% em março).


Resultados:
Europa: SAP, Akzo Nobel, Credit Suisse, TeliSonera, ABF, SKY (21); Kone, Stora Enso,
Tesco (22); Bankinter, Caixabank, Novartis, Ericsson, Dassault (23); Sabadell, Neste
Oil, Heineken, Astrazeneca, Volvo, Electrolux (24).

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

EUA: 20 Morgan Stanley, IBM, Halliburton; 21 Verizon, Amgen, Yahoo!, Yum! Brands,
Baker Hughes, DuPont, Harley-Davidson, Lockheed Martin, United Technologies; 22
Bank New York, Qualcomm, Ebay, Facebook, Texas Instruments, AT&T, Abbot
Laboratories, Boeing, Coca-Cola, McDonalds; 23 3M, Danaher, Altria, Pepsico,
Caterpillar, General Motors, Capital One, Amazon, Googl, Microsoft, Starbucks, Abbvie,
Baxter, Dow Chemical, Eli Lilly, Procter & Gamble; 24 Whirlpool, AIG, Biogen, Xerox

sonia.martins@millenniumbcp.pt



Leilões Dívida Pública: 20 França (dívida a curto prazo); 21 Espanha (dívida a 3 e 9
meses), UEM (dívida a 6 meses).

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


A semana passada foi de correções generalizadas nos mercados acionistas mundiais, tendo-se
salvaguardado os índices Hang Seng e Shangai Composite. As quedas foram particularmente
acentuadas na quinta-feira, um dia após a reunião do Banco Central Europeu em que Mario
Draghi referiu que o programa de compra de dívida pública está feito para durar até ao final de
setembro de 2016 e, em qualquer caso, até se verificar o regresso da inflação para um nível
ajustado. A questão grega voltou à baila, tendo a especulação acerca de um possível default
regressado ao horizonte dos investidores. Além disso, os mercados estiveram condicionados por
dados macroeconómicos desapontantes, nomeadamente nos EUA: um aumento inesperado do
número de Pedidos de Subsídio de Desemprego, uma subida inferior ao esperado das Vendas a
Retalho, o dobro da contração prevista para a Produção Industrial, uma descida da Utilização de
Capacidade Instalada, a descida da Confiança das PME’s, uma quebra superior ao previsto nas
Licenças de Construção, uma subida das Casas em Início de Construção abaixo do aguardado,
o regresso à deflação (todas de março) e ainda uma deterioração brusca e inesperada das
condições da Indústria Nova-Iorquina em abril. Durante a semana, o Fundo Monetário
Internacional reviu em alta a sua estimativa de crescimento para a Zona Euro nos próximos dois
anos, tendo cortado as suas previsões para a economia norte-americana. Nos EUA, a Reserva
Federal divulgou a sua última atualização do Beige Book (com dados até fim de março) e
constatou um crescimento de nível “modesto” a “moderado” em 8 dos 12 distritos federais. No que
toca a fusões e aquisições destacamos a compra da Alcatel (-3,3%) por parte da Nokia (-5,7%). O
petróleo obteve uma semana positiva, tendo beneficiado de um aumento inferior ao esperado das
reservas de crude nos EUA e também da constatação do governo norte-americano que considerou
que o rápido crescimento da exploração de shale oil estará a abrandar. Este movimento semanal
do “ouro negro” (+7,9% para o crude e +9,6% para o brent) fez com que o setor Energético
(+1,9%) se destacasse entre os seus pares. O setor Automóvel recuou 3,7% numa semana em
que foi revelada uma subida homóloga de 10,6% em fevereiro nas Vendas de Carros na União
Europeia. Os índices de Shangai e de Hong Kong foram as principais exceções. A revelação de
que a China cresceu a “apenas” 7% no 1º trimestre (a taxa homóloga mais modesta em 6 anos),
que a Produção Industrial aumentou 5,6% (-1,4pp que o previsto) e as Vendas a Retalho
aumentaram 10,2% (-0,7pp que o aguardado) em março, fez os investidores apostarem que virão
estímulos económicos renovados naquele país. No entanto, e já após o fecho da semana asiática,
o regulador chinês determinou a proibição da utilização de contas alavancadas para a compra de
ações, o que poderá condicionar ambos os índices esta semana.
Euro Stoxx -3,5%, Footsie -1,3%, CAC -1,9%, DAX -5,5%, IBEX -3,3%. Dow Jones -1,3%
S&P 500 -1%, Nasdaq 100 -1,6%. Nikkei -1,3%, Hang Seng +1,4%, Shangai Comp. +6,3%



O PSI20 replicou a performance dos congéneres europeus e tombou 4,9% para 6001,87 pontos,
com 17 das 18 cotadas em baixa, numa semana em que o INE revelou que Portugal regressou a
níveis de inflação positivos em março e o Governo reviu em alta as suas previsões de crescimento
económico para os próximos anos. A Galp Energia (+0,8% para os € 12) foi o único título que
valorizou, tendo aproveitado a performance do petróleo nos mercados internacionais e também a
divulgação do seu trading update do 1º trimestre, onde se destacou uma margem de refinação de
$5,3/barril e um aumento da produção de 47,7%. Os títulos da banca (BCP, -12,9% para os €
0,0808, BPI -2,5% para os € 1,421; Banif, -6,7% para os € 0,007) estiveram pressionados, numa
semana em que o Banco de Portugal revelou que a exposição da Banca nacional aumentou 617
milhões em fevereiro. A Teixeira Duarte, que reportou uma subida de resultado líquido de 1,9%
para os € 66 milhões em 2014, caiu 3% para os € 0,742 e a EDP, que colocou obrigações no
montante de € 750 milhões com vencimento de abril de 2025 e cupão de 2%, depreciou 2,6% para
os € 3,599.



Ainda em termos macroeconómicos confirmou-se um abrandamento do ritmo de queda homóloga
de preços na Zona Euro no mês de março (passando de -0,4% para -0,1%). A Produção
Industrial na Zona Euro expandiu 1,6% em termos homólogos no mês de fevereiro, o dobro do
previsto. A Produção Industrial no Japão caiu 2% em termos homólogos no mês de fevereiro,
mais que o recuo de 2,6% inicialmente aguardado.
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Stoxx 600 - Setores da Semana

Stoxx 600 - Setores do Ano
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Indicadores

Fonte: Mib, Bloomberg

Dívida Pública

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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