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Var. %

Var.%
Var.%
no ano (
no ano
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382

1,2%

19,5%

19,5%

PSI 20

6.039

0,6%

25,8%

25,8%

IBEX 35

11.505

1,3%

11,9%

11,9%

CAC 40

5.201

1,1%

21,7%

21,7%

DAX 30

11.811

1,0%

20,5%

20,5%

FTSE 100

7.071

1,1%

7,7%

16,9%

Dow Jones

13,1%

18.080

1,4%

1,4%

S&P 500

2.118

1,8%

2,9%

14,7%

Russel 2000

1.268

1,3%

5,2%

17,3%

Nasdaq
NIKKEI 225
MSCI EM

5.092
20.020
1.061

3,2%
3,0%
1,7%

7,5%
14,7%
10,9%

19,9%
28,8%
23,6%

Petróleo (WTI)

57,2

2,5%

7,3%

19,6%

CRB

224

0,0%
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EURO/USD
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0,7%
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-
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-7

-
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-
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Perspetivas
 Segunda-feira, 27, a Markit dá indicação preliminar do PMI Serviços nos EUA (deve
subir de 59,2 para 59,5 e apontar aceleração da atividade terciária em abril).
 Dia 28, destaque para o Índice de Confiança dos Consumidores em França. O valor
preliminar do PIB do Reino Unido deve apontar crescimento sequencial de 0,5% no 1º
trimestre. Nos EUA aguarda-se confirmação de uma subida homóloga de 4,7% no índice
de preços de casas S&P CaseShiller em fevereiro. O Leading Index da China dará um
outlook económico.
 Quarta-feira, 29, o mercado vai conhecer a evolução das Vendas a Retalho em
Espanha, os indicadores de confiança nos diversos setores de atividade da Zona
Euro em abril, incluindo dados para Portugal, e Inflação Homóloga na Alemanha
(esperada nos 0,2% em abril). Os Estados Unidos terão porventura a sessão mais
importante, marcada pela divulgação do valor preliminar do PIB do 1º trimestre
(antecipado crescimento sequencial a taxa anualizada de 1%), Vendas de Casas
Pendentes (contratos promessa devem ter aumentado 1% em março) e decisões da
FED – deve manter a taxa diretora inalterada nos 0%-0,25% mas mercado quer sinais
acerca do início de subida dos juros.
 Dia 30 atenções voltadas para Vendas a Retalho alemãs (estimada subida mensal de
3% em março), IPP em França, PIB espanhol (aguardada expansão sequencial de
0,8% no 1º trimestre), IPC de Espanha (estimada deflação de 0,7% em abril), Taxa de
Desemprego na Zona Euro (esperada descida para 11,2% em março), IPC na área da
moeda única (esperada estagnação homóloga de preços em abril), Vendas a Retalho e
Produção Industrial em Portugal e Outlook Económico da OCDE. O GfK apresenta
uma estimativa de evolução da Confiança dos Consumidores britânicos em abril. Em
solo norte-americano haverá dados de Rendimento Pessoal e Despesa Pessoal (est. +
0,2% e 0,5%, respetivamente, em março), Pedidos de Subsídio de Desemprego e
Chicago PMI. O Banco do Japão anuncia as suas decisões sobre taxa de juro e política
monetária, o que tem capacidade para mexer com o sentimento do Nikkei e impactar na
abertura das congéneres europeias nesse dia.
 Na sexta-feira a generalidade das praças europeias está encerrada devido a feriado
(dia do Trabalhador). No Reino Unido aguarda-se pela evolução do Crédito ao
Consumo em março e a Markit reporta o PMI Indústria de abril, onde é antecipada
aceleração do ritmo de expansão da atividade transformadora em abril, com leitura a
subir de 54,4 para 54,6. Nos EUA o ISM Indústria deve apontar na mesma direção
(leitura a passar de 51,5 para 52) e a U. Michigan apresenta perspetivas de evolução do
Confiança dos Consumidores, Sentimento Económico e Inflação. De salientar também os
indicadores de atividade transformadora e terciária na China, enquanto no Japão
teremos Taxa de Desemprego, Inflação e PMI Indústria.


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

Resultados: Portugal: Dia 29 BPI, Portucel, Jerónimo Martins.
Europa: Gdf Suez (27); Daimler, MAN, Santander, Total, Philips, BP (28); Deutsche
Boerse, Volkswagen, Deutsche Bank, BBVA, Iberdrola, REE, ENI, Barclays, Fiat (29);
Fresenius, BASF, Bayer, Linde, B. Popular, Nokia, BNP Paribas, EADS, Lafarge, Air
France, Sanofi, KPN, Shell, RBS, Airbus, Shire, Swiss Re, Holcim (30); Looyds (1).
EUA: 27 Apple, 28 Bristol Myers Corning, Merck, Pfizer, Whirlpool, UPS, Kraft Foods; 29
Mastercard, Time Warner, Humana, Mondelez, XL Group; 30 Celgene, Mylan, Exxon
Mobil, Gilead Sciences, AIG, Visa, ADP, Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Time
Warner Cable 1 Berkshire Hathaway, Chevron, Duke Energy, CVS Caremark, Moody’s.
Leilões Dívida Pública: 27 Itália (obrigações indexadas à inflação e dívida curto prazo),
Alemanha (dívida a 12 meses), França (dívida curto prazo); 28 Itália (dívida a 6 meses);
29 Itália (dívida longo prazo), Alemanha (obrigações a 5 anos).

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 valorizações. As
políticas acomodatícias mantiveram-se como suporte dos ganhos globais, tendo na semana passou
sido o Banco Central da China a dar o mote ao descer o rácio de reservas dos bancos para
estimular crédito e fomentar crescimento. O PBOC cortou em 1pp essa taxa para os 18,5%. A
condicionar o sentimento surgiram os fracos indicadores PMI à volta do mundo e ainda a incerteza
sobre a questão da Grécia. Os indicadores de atividade transformadora mostraram uma entrada
inesperada em contração da Indústria do Japão, um agravamento não previsto do ritmo de
contração na China e em França e uma quebra surpreendente do ritmo de expansão nos EUA, na
Alemanha e na Zona Euro. O PMI Serviços do conjunto dos países da moeda única, da Alemanha e
de França apontou para um desacelerar da cadência de crescimento, que não era antecipada pelo
mercado. Sobre a Grécia, a semana começou com o Governo a ordenar que todo o setor público
colocasse os seus excedentes de tesouraria no Banco Central, e terminou com o Eurogrupo em
estado de nervos face à inoperância mostrada por Varoufakis ao não apresentar novas medidas na
reunião de Riga. Ainda assim, o maior flow de notícias na semana foi mesmo a apresentação de
contas, que o Millennium investment banking acompanhou a par e passo nas suas aplicações
diárias. Constámos que os efeitos cambiais estão a ter um papel preponderante neste Earnings
Season do 1º trimestre. Se, na Europa, as empresas estão a conseguir apresentar vendas acima do
esperado face à depreciação do euro, as vendas das exportadoras norte-americanas estão a ser
esmagas pelos ganhos que o dólar tem obtido. Ainda assim, a época de resultados em Wall Street
não está a ser penalizadora para as empresas, já que a almofada oferecida pelos analistas, através
das suas consecutivas revisões em baixa de estimativas de resultados, tem dado capacidade às
empresas para surpreender as expectativas.
Euro Stoxx +1,2%, Footsie +1,1%, CAC +1,1%, DAX +1%, IBEX +1,3%. Dow Jones +1,4%
S&P 500 +1,8%, Nasdaq 100 +4,3%. Nikkei +1,9%, Hang Seng +1,5%, Shangai Comp. +2,5%



O PSI20 replicou a performance dos congéneres europeus e subiu 0,6% para os 6038,61 pontos,
com apenas um terço das 18 cotadas a valorizarem, numa semana em que o Tesouro elaborou uma
operação de troca de dívida que maturava nós próximos 3 anos (€ 4,5 mil milhões) por outras
obrigações com linhas de crédito bem mais alargadas (€ 4 mil milhões). O BCP foi o título em maior
destaque no principal índice nacional ao ganhar 6,8% para os € 0,0863, numa semana em que
anunciou que irá propor aos acionistas uma Oferta Pública de Troca de obrigações subordinadas
por ações, o que a concretizar-se irá aumentar a solidez de capital do banco. O BPI também
ganhou (+0,6% para os € 1,43), numa semana em que revelou que o Banco de Portugal excluiu a
sua proposta pela compra do Novo Banco. Os cinco bancos que passaram à fase seguinte terão de
apresentar as suas propostas no final de junho. Sortes distintas para EDP e EDP Renováveis na
semana em que apresentaram dados operacionais do 1º trimestre. A EDP caiu 0,7% para os €
3,574, tendo reportado uma quebra na produção de 9%, e a EDP Renováveis subiu 2,7% para os
6,38, ao anunciar que “o efeito positivo das adições de capacidade ao longo dos últimos 12 meses
foi mitigado por um menor fator de utilização no período”. A destacarem-se nas perdas surgiram
Sonae (-6,2% para os € 1,298), Impresa (-6,1% para os € 0,936), Teixeira Duarte (-5,3% para os €
0,703) e Mota-Engil (-3,3% para os € 3,03), esta última numa semana em que anunciou ter ganho
novos contratos no valor de € 713 milhões.



Em termos macroeconómicos existiram diversos condicionalismos, nomeadamente nos EUA: o
decréscimo mensal de 11,4% das Vendas de Casas Novas em março (vs. est. -4,5%) e a subida
inesperada do número semanal de Novos Pedidos de Subsídio de Desemprego. No Reino
Unido, as Vendas a Retalho desapontaram ao subir apenas 4,2% em termos homólogos no mês
de março e foram reveladas as atas da última reunião do Banco de Inglaterra, que deram conta da
manutenção da unanimidade em deixar a taxa de juro referência nos 0,5%. Na Alemanha o
indicador de sentimento empresarial IFO mostrou uma queda inesperada das expectativas para os
próximos 6 meses, mas um ganho de confiança na situação atual e o indicador Zew Survey
apontou para uma melhoria muito acima do esperado da confiança de analista e investidores em
abril. A Balança Comercial do Japão apresentou um excedente inesperado em março, tendo uma
quebra acentuada das importações e uma subida das exportações condicionado o resultado.
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Stoxx 600 - Setores da Semana

Stoxx 600 - Setores do Ano
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Fonte: Bloomberg
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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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