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341

0.1%

6.6%

6.6%

PSI 20

5,388

-2.4%

12.3%

12.3%

IBEX 35

10,232

-0.8%

-0.5%

-0.5%

CAC 40

4,703

0.0%

10.1%

10.1%

DAX 30

3.0%

10,104

0.1%

3.0%

FTSE 100

6,378

-0.6%

-2.9%

2.4%

Dow Jones

17,216

0.8%

-3.4%

2.7%

S&P 500

2,033

0.9%

-1.3%

5.0%

Russel 2000

1,162

-0.3%

-3.5%

2.6%

Nasdaq
NIKKEI 225
MSCI EM

4,887
18,292
865

1.2%
-0.8%
0.7%

3.2%
4.8%
-9.5%

9.7%
11.9%
-3.8%

Petróleo (WTI)

47.3

-4.8%

-11.3%

-5.7%

CRB

199

-1.6%

-13.3%

-7.8%

EURO/USD

1.138

0.0%

-5.9%

-

Eur3m Depo*

-0.050

3.0

-11

-

OT 10Y*

2.436

3.4

-25

-

Bund 10Y*

0.548

-6.7

1

-

*taxa de juro com variações em p.b.

140

 A semana arranca com destaque para o Índice de Preços no Produtor homólogo em
Portugal no mês de setembro.
 Terça-feira, 20, teremos a divulgação das Balanças Correntes na Zona Euro, Itália e
Portugal para o mês de agosto. A Alemanha apresenta dados sobre o Índice de Preços
no Produtor homólogo para o mês de setembro onde é esperada uma contração de
1,8%. Nos EUA destaque para a variação do número de casas em início de construção
em setembro.
 Na Quarta-feira, 21,o Japão divulga dados sobre a Balança Corrente referentes ao mês
de setembro onde se espera uma expansão homóloga de 3,6% das exportações e uma
queda de 11,7% nas importações. No Reino Unido será divulgado a dívida líquida do
setor público em setembro.
 Na Quinta-feira, 22, destaque para o BCE que divulga as decisões sobre as taxas de
juro de referência, esperando-se uma manutenção das mesmas. Dia de especial
importância com os investidores à espera de algum sinal de que o banco central poderá
aumentar os estímulos à economia. A Espanha apresentará a taxa de desemprego
referente ao 3º trimestre, assim como a Balança Corrente em setembro. Nos EUA é
importante referir a divulgação da variação de vendas de casas usadas em setembro.
 Sexta-feira, 23, destaque para o indicador preliminar PMI em outubro, medido pela
Markit, na atividade de serviços e indústria em França, Alemanha, Zona Euro e na
atividade da indústria nos EUA. Os analistas esperam uma contração em todas as
frentes. Por último, a Itália apresentará as vendas a retalho homólogas e sequenciais
em agosto.
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Fonte: Bloomberg.

Europa: (19) Telekom Austria (20) TeliaSonera (21) Iberdrola, Credit Suisse, ABB,
Tele2 (22) Daimler, Dassault Systemes, Akzo Nobel (23) Stora Enso, Volvo, Shire,
Ericsson
EUA (19) IBM, Halliburton, M&T Bank, Steel Dynamics (20) Broadcom, Verizon, Bank of
NY Mellon, Chipotle, Yahoo!, Lockeed Martin, United Technologies, Harley Davidson
(21) Kinder Morgan, Texas Instruments, eBay, American Express, Boeing, General
Motors, Coca Cola, Abbot Laboratories, Baker Hughes, Northern Trust, Sandisk (22)
Southwest Airlines, American Electric Power, Caterpillar, 3M, Mcdonald'S, Union Pacific,
Franklin Resources, Capital One, E*Trade Financial, Amazon.Com, Alphabet, Microsoft,
Juniper Networks (23) Altera, Whirlpool, Vf Corp, Procter & Gamble, Ventas
 Leilões Dívida Pública: França (dia 19), Espanha e UEM (dia 20), Alemanha e Portugal
(dia 21)

Martins, Analista de Mercado
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Na semana passada


A semana passada foi positiva para as praças nos EUA e Ásia (exceto para o Nikkei), pelo
contrário, no velho continente todas as bolsas fecharam mistas com pequenos ganhos e ligeiras
perdas relativas à semana anterior. Nos EUA, dia 13 de outubro, começou a earnings season. Até
agora os resultados foram positivos, uma vez que a maior parte das empresas superou as
expectativas dos analistas. Destaque pela positiva para a TripAdvisor (+22,4%), SandDisk
(+12,2%) e Baxalta (+6,2%), pela negativa tivemos a Wal-Mart (-11,7%) e a Netflix (-12,7%). Na
Europa, os primeiros três dias da semana passada foram de quedas e acabaram por limitar as
valorizações, apesar de quinta e sexta-feira terem sido dias positivos. A Leoni (-40,1%), Burberry
(-15,1%) e Hugo Boss (-14,2%) foram as que mais caíram devido a baixa projeção de resultados e
divulgação de vendas abaixo do esperado. A SABMiller (+9,2%) foi das que mais valorizou depois
da AB InBev ter oferecido £ 69 mil milhões em cash pela maioria das ações da empresa. Na
quinta-feira, destaque para o Beige Book, relatório da FED, que demonstrou algumas
preocupações sobre a economia norte-americana, o que poderá levar a Reserva Federal a adiar a
decisão de aumentar a taxa de juro diretora prevista para o final do ano.
Euro Stoxx +0,1%, FTSE -0,6%, CAC +0%, DAX +0,1%, IBEX -0,7% ;Dow Jones +0,8%; S&P
500 +0,9%, Nasdaq 100 +1,2%; Nikkei -0,8%, Hang Seng +2,7%, Shangai Comp. +6,5%.



O PSI20 obteve uma desvalorização de -2,36% (a maior perda nas bolsas europeias), acabando
por anular os ganhos da semana anterior onde o índice teve a maior valorização do ano.
Influenciado pelo sentimento vivido na Europa, o índice teve uma semana em que perdeu na maior
parte dos dias. Acabou também por ser penalizado pelo clima de instabilidade política vivido no
país, depois da coligação PSD/CDS-PP não ter conseguido maioria absoluta nas legislativas. A
grande maioria das empresas fechou a semana com perdas, ênfase para o BCP (-9,5%), o BPI (8%) e a Mota Engil (-6%) sendo as cotadas com maiores perdas. Pela positiva, as que mais
valorizaram foram a Portucel (+3,8%), a REN (+1,5%) e a Altri (+1%).



Na Zona Euro, a Produção Industrial cresceu ligeiramente em termos homólogos (YoY) no mês
de agosto, e as vendas de Automóveis aceleraram em setembro (YoY). De acordo com o valor
final do Índice de Preços no Consumidor a Zona Euro registou deflação (-0,1%) em setembro,
acompanhada pelo Reino Unido e Espanha. Já a Alemanha e Itália registaram uma degradação da
inflação. Portugal, por outro lado, viu a subida generalizada dos preços a aumentar em setembro.
A Balança Comercial (BC) da Zona Euro registou um excedente menor que o esperado. Em
agosto, as balanças de Itália e França apresentaram saldos positivos e a Taxa de Desemprego
no Reino Unido diminuiu, quando o mercado aguardava uma manutenção. As vendas a Retalho
registaram uma expansão no mês de setembro. O índice alemão ZEW Survey indicou uma
degradação inesperada da Confiança dos analistas e investidores institucionais em outubro.
Nos EUA, a Produção Industrial contraiu em termos sequenciais no mês de agosto (como
esperado) e o Stocks das empresas manteve-se inalterado. Em setembro, A Confiança
Empresarial nas PME’s aumentou mais que esperado quando a Taxa de Inflação estagnou em
termos homólogos (era esperada deflação) e as Vendas a Retalho cresceram, mas menos que o
estimado. O Indicador de Sentimento Empresarial do distrito de Philadelphia, no mês de
outubro, aponta para uma melhoria inferior ao previsto do outlook para as condições empresariais.
Na semana passada os Novos Pedidos de Subsídio de Desemprego voltaram a descer.
Na China, o Investimento Direto Estrangeiro cresceu em termos homólogos no mês de
setembro, as vendas de automóveis subiram em termos homólogos e a Balança Comercial
registou um saldo superavitário (acima das expectativas). Na economia do Japão, a Produção
Industrial registou uma quebra homóloga em agosto.
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Fonte: 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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