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Perspetivas
 Hoje, a London Stock Exchange estará encerrada por comemoração de feriado bancário
no Reino Unido. Em termos macroeconómicos, o dia será marcado pela divulgação dos
indicadores PMI Indústria de diversos países (Alemanha, França, Espanha, Itália,
Grécia, conjunto da Zona Euro e Brasil) relativamente ao mês de abril. O indicador
Sentix deverá sinalizar uma descida da Confiança dos Investidores na Zona Euro em
abril. No Brasil será conhecido o saldo da Balança Comercial de abril e nos EUA serão
reveladas as Encomendas às Fábricas de março.
 Dia 5, terça-feira, a Comissão Europeia irá fazer um update às suas projeções
económicas. O dia será bem mais modesto em termos de revelações havendo apenas
lugar ao Índice de Preços no Produtor da Zona Euro de março, a Balança Comercial
norte-americana de março e o indicador de atividade terciária ISM de abril.
 Quarta-feira, dia 6, o destaque irá tornar a ir para os indicadores PMI, desta feita, o dos
Serviços, relativamente a abril de diversos países (Alemanha, França, Espanha, Itália,
conjunto da Zona Euro, Reino Unido, Brasil, China e Japão). No Velho Continente,
atenção também para as Vendas a Retalho da Zona Euro de março, a Taxa de
Desemprego na Alemanha em fevereiro e em Portugal no 1º trimestre. Do outro lado
do Atlântico, espera-se que o instituto ADP divulgue a criação de 185 mil postos de
trabalho pelas empresas norte-americanas no último mês e ainda um novo aumento dos
Custos Unitários do Trabalho no 1º trimestre.
 Dia 7 voltará a ser um dia mais modesto, havendo apenas lugar à revelação das
Encomendas às Fábrica na Alemanha, da Balança Comercial de França, da
Produção Industrial francesa, do montante adicionado ao Crédito ao Consumo nos
EUA, todos referentes ao mês de março. No entanto, neste dia os olhos estarão postos
no Reino Unido, já que “súbditos de Sua Majestade” vão às urnas eleger a composição
do Parlamento e do Governo britânico para os próximos 5 anos.
 Na sexta-feira, dia 8, haverá revelações de elevado interesse. De madrugada será
conhecido o saldo da Balança Comercial da China de abril, sendo a dissecação da
performance das Exportações e Importações aquilo a que os investidores darão maior
relevo. As previsões apontam para um abrandamento do ritmo de quebra das
Importações e um regresso ao crescimento homólogo nas Exportações. Durante a
manhã, os indicadores relativos ao mês de março a serem conhecidos são: no Reino
Unido, a Balança Comercial, na Espanha e na Itália, a Produção Industrial, na
Alemanha, a Balança Comercial, a Balança de Transações Correntes e a Produção
Industrial. A Grécia revelará a Taxa de Inflação de abril. Já na parte da tarde, o
destaque irá para a divulgação do Relatório do Emprego nos EUA relativo ao mês de
abril. Recorde-se que o último boletim foi bastante desapontante, o que permitiu a que
os investidores apostassem que a Fed iria prolongar as presentes taxas de juro. Para
este documento, o antecipado é uma quebra de 0,1pp na Taxa de Desemprego para
5,4%, face a uma adição de 220 mil postos de trabalho.
 Resultados: Portugal: (4) BCP, Impresa; (5) Sonae Capital,; (6) EDPR, Sonae Sierra
(7) Sonae, Novabase, NOS, Sonae Industria, EDP; (8) Altri
Europa: (5) Infineon, Telefonica Deutsch, Adidas, Lufthansa, UBS, HSBC (6); BMW,
Inbev, Societe Generale, Credit Agricole, Glaxosmithkline, Imperial Tobacco Group (7);
Henkel, Siemens, E.On, Muenchener Rueckver, Beiersdorf, Continental, Repsol,
Endesa, ING Groep, Arcelormittal, Enel, Telecom Italia (8) BT Group, Ageas, Belgacom,
Banca Monte dei Paschi, Mediobanca, BG Group.
EUA: (4) Tyson Foods, Anadarko, Eog Resources, Comcast, Dominion Resources,
Loews; (5) Intercontinental Exchange, Kellogg, Mylan, Walt Disney, Electronic Arts,
DirecTV, Archer-Daniels-Midland, Estee Lauder, Noble Energy; (6) Twenty First Century
Fox, Whole Foods, Metlife, Marathon Oil, Prudential Financial, Chesapeake, Occidental
Petroleum; (7) Priceline.com, Apache, Nvidia, CBS, Regeneron Pharmaceuticals, (8)
Monster Beverage.
 Leilões Dívida Pública: (4) França (dívida a curto prazo); (6) Grécia (dívida a curto
prazo), Alemanha (obrigações a 2 anos); (7) Espanha e França.

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 mundiais vivenciaram, na sua maioria uma semana de desvalorizações,
sendo as principais ações o índice chinês, grego e português. A revelação desapontante de que a
economia dos EUA cresceu a um ritmo muito fraco no 1º trimestre de 2015, foi o evento mais
relevante da semana, A fraca capacidade de desenvolvimento da maior economia do mundo aliada
à não mudança de discurso por parte da Fed no que toca ao outlook, mantendo em aberto uma
subida da taxa de juro no 2º semestre de 2015, fez o Euro obter mais uma semana de ganhos face
ao dólar, desta feita bastante consideráveis. Essa valorização condicionou a performance das
empresas exportadoras europeias. As perdas foram generalizadas em termos setoriais no Velho
Continente, mas destaque para o setor Energético que foi o menos penalizado. No
acompanhamento da Eranings Season do 1º trimestre, o Millennium investment banking tem notado
um elevado surprise level no que toca à indústria do “ouro negro”. A quebra do preço do petróleo
tem sido aproveitada para aumentar os ganhos nos segmentos de refinação e de trading, pelo que
tanto as refinarias como as petrolíferas integradas (exemplos na semana passada foram: Galp, BP,
Total, ENI, Shell) têm conseguido apresentar números acima do esperado. No mercado
obrigacionista também se verificou uma semana de perdas. A situação em que se encontram
diversas obrigações de dívida soberana, com yields historicamente baixas e, em alguns casos até
mesmo negativa, trouxe uma pressão vendedora ao mercado de renda fixa. A despoletar este
evento, esteve um leilão de dívida alemã que falhou em atrair procura suficiente para o montante
indicativo que o tesouro germânico estava à procura. A questão grega teve uma semana positiva
ainda que não tenha sido pelo surgimento da possibilidade de uma solução de curto prazo. O que
motivou os market players a investir no mercado acionista grego foi decisão de Alexis Tsipras em
remover Yanis Varoufakis da linha da frente das negociações com as entidades credoras. Essa
resolução, adicionada à colocação de parte de eleições antecipadas por parte do primeiro-ministro
helénico e o abandono da bandeira eleitoral do aumento do ordenado mínimo, foram vistos como
uma aproximação da Grécia às exigências do Eurogrupo.
Euro Stoxx -2,8%, Footsie -1,6%, CAC -3%, DAX -3%, IBEX +1%. Dow Jones -0,3%
S&P 500 -0,4%, Nasdaq 100 -1,7%. Nikkei -2,5%, Hang Seng +0,3%, Shangai Comp. +1,1%



O PSI20 destoou da performance dos congéneres europeus e subiu 0,9% para os 6094,68 pontos,
tendo sido puxado pelos pesos pesados BCP, Jerónimo Martins e Galp Energia. A retalhista
nacional foi quem liderou as valorizações ao subir 8,1% para os € 13,025. A Jerónimo Martins
apresentou números bastante animadores para os investidores, nomeadamente uma subida das
receitas totais e também das vendas comparáveis. O BCP (+3,2% para os € 0,0891), que apresenta
esta segunda-feira os números do 1º trimestre, informou que o seu participado Millennium Bank
aumentou o lucro em 3,9% no 1º trimestre para os € 39 milhões. A Galp Energia (+2,7% para os €
12,19) mais do que duplicou os seus lucros, tendo a margem de refinação quase que quintuplicado.
O BPI (+2,1% para os € 1,46) anunciou um regresso aos lucros no 1º trimestre. O banco liderado
por Fernando Ulrich obteve um resultado líquido de € 31 milhões, o que compara com um prejuízo
de € 105 milhões no mesmo período de 2014. Os acionistas do BPI estiveram reunidos em AG, mas
adiaram a desblindagem da limitação de direito de votos, atualmente nos 20%, para uma reunião a
17 de junho. Recorde-se que o fim dessa limitação é condição exigida para que o CaixaBank
avance com a OPA sobre o banco português. As contas de 2014, foram aprovadas praticamente
por unanimidade. Do lado das perdas quem mais sofreu foi a Altri (-5,5% para os € 3,821), a
Portucel (-4,4% para os € 4,371) e a Sonae (-4,3% para os € 1,242). A Portucel reportou um
aumento de lucros e vendas no 1º trimestre, tendo beneficiado de um contexto positivo dos preços
da pasta de papel, assim como pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio”.



.Em termos macroeconómicos destacamos o estancamento da tendência de queda de preços no
consumidor na Zona Euro. Após quatro meses de deflação, o IPC mostrou estagnou em abril.
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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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