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Portugal  Europa  EUA

Agenda
Var.%
Var.%
no ano (
no ano
€)

Fecho

Var. %

332

2,0%

-3,8%

-3,8%

PSI 20

5.097

1,6%

-4,1%

-4,1%

IBEX 35

9.233

4,3%

-3,3%

-3,3%

CAC 40

4.570

1,7%

-1,5%

-1,5%

DAX 30

-3,4%

Euro Stoxx

10.373

3,2%

-3,4%

FTSE 100

6.310

-0,5%

1,1%

2,9%

Dow Jones

18.004

0,6%

3,3%

4,0%

S&P 500

2.092

0,5%

2,3%

3,0%

Russel 2000

1.147

1,4%

1,0%

1,6%

Nasdaq
NIKKEI 225
MSCI EM

4.906
17.572
839

-0,6%
4,3%
-0,9%

-2,0%
-7,7%
5,7%

-1,4%
-9,5%
6,4%

Petróleo (WTI)

43,7

8,3%

18,1%

18,9%

CRB

180

3,5%

2,0%

2,7%

EURO/USD

1,122

-0,7%

3,3%

-

Eur3m Depo*

-0,250

-2,5

-17

-

OT 10Y*

3,294

12,6

78

-

Bund 10Y*

0,231

10,4

-40

-

*taxa de juro com variações em p.b.

105

Base 100, em Euros

95
85

Perspetivas
 Terça-feira, 26, teremos nos EUA as Encomendas de Bens Duradouros (devem ter
crescido 1,9% em março), onde prestaremos atenção à evolução das Encomendas de
Equipamentos, um barómetro de investimento empresarial. O valor preliminar do PMI
Serviços deve sinalizar aceleração do ritmo de atividade no setor terciário norteamericano, sendo ainda aguardados o índice de preços de casas S&P CaseShiller e o
de Confiança dos Consumidores.
 Quarta-feira, 27, acorda com indicação de Confiança dos Consumidores na Alemanha
(GfK antecipa estabilização em maio) e em França (deve ter aumentado em abril). Depois
importa perceber ritmo das Vendas a Retalho em Espanha no mês de março pelo
impacto nas receitas do setor no 1º trimestre. O valor preliminar do PIB do Reino Unido
deve apontar para uma expansão sequencial de 0,4% no 1º trimestre. Em solo norteamericano atenções voltadas para as decisões da FED, que deve deixar os juros
inalterados nos 0,25%-0,50%, mas há fulcral interesse em perceber qual o ritmo de subida
que a reserva Federal pretende imprimir, marcante para a evolução do dólar.
 Quinta-feira, 28, o índice Nikkei será influenciado pela revelação de Taxa de Emprego,
Inflação, Produção Industrial e casas em Início de Construção no Japão. O BoJ
também anuncia as suas decisões de política monetária. O Leading Index da China traz
a evolução do outlook económico. A Europa ficará a conhecer a Taxa de Desemprego
em Espanha (estimada nos 20,9% no 1ºtrim.) e evolução de Preços no Consumidor na
Alemanha (devem ter estagnado em abril) e Espanha (deve ter abrandado cenário
deflacionista, mas ainda assim com uma descida homóloga de 0,9% no IHPC). A manhã
será ainda preenchida por indicadores de confiança em diversos quadrantes da Zona
Euro, incluindo dados para Portugal. Nos EUA o maior impacto para Wall Street virá da
indicação preliminar de ritmo económico no 1º trimestre (PIB deve ter-se expandido
0,6% face a último período de 2015).

75

PSI20

S&P500

01-16

11-15

08-15

05-15

65

Euro Stoxx

Fonte: Bloomberg.

 Sexta-feira, 29, as bolsas europeias arrancam a saber a evolução da economia francesa
no 1º trimestre (estimada expansão de 0,4%), da Confiança dos Consumidores
britânicos em abril (deve ter descido), Vendas a Retalho na Alemanha (esperado
crescimento homólogo de 2,9% em março) e IHPC em França (esperada deflação de 0,1%
em abril). O meio da manhã será definido pela revelação da Taxa de Desemprego (est.
10,3% em março) e PIB da Zona Euro no 1º trimestre (esperada expansão de 0,4%),
Vendas a Retalho e Produção Industrial em Portugal. Nos EUA há curiosidade sobre o
Rendimento e Despesa Pessoal, Chicago PMI e Confiança dos Consumidores medida
pela U. Michigan. A agência de notação financeira DBRS irá pronunciar-se sobre o rating
da dívida portuguesa. A manter-se no patamar de investment grade, os títulos de dívida
continuarão a ser incluídos na lista de compras por parte do BCE e a servir de colateral
em financiamentos junto da instituição.
 Resultados: Portugal: (26) NOS (28) BPI, Portucel, Jerónimo Martins, Impresa (29)
Semapa, Galp Energia

Ramiro Loureiro
Analista de Mercados
Millennium investment banking

Europa: (26) MAN, Software, Bayer, UPM-Kymmene (27) Deutsche Boerse, Delhaize,
Iberdrola, Total, STMicroelectronics, Santander (28) Deutsche Bank, BBVA, Stora Enso,
EADS, Vinci (29) Hochtief, BASF, Linde, Telefonica, GDF Suez, Sanofi, KPN, ENI
EUA: (26) Apple, eBay, AT&T, United States Steel, Eli Lilly, Lockheed Martin, 3M, Procter
& Gamble (27) Xilinx, Mondelez International, Texas Instruments, Marriott, Facebook, XL
Group, Boeing, Baker Hughes, Boston Scientific, United Technologies (28) Ford, UPS,
Colgate-Palmolive, Amgen, Amazon.com, Expedia, Juniper Networks, Abbvie, BristolMyers, Conocophillips, Dow Chemical, MasterCard, Time Warner Cable (29) Phillips 66,
Monster Beverage, Chevron, Tyco International, Exxon Mobil

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


Mais uma semana de otimismo para a generalidade das bolsas mundiais, que seguiram à boleia
da forte valorização dos preços do petróleo, ainda que a reunião em Doha entre os principais
produtores de petróleo não tenha resultado em nenhum acordo. Os dados do departamento de
energia norte-americano e a greve levada a cabo pelos trabalhadores do setor no Kuwait
acabaram por justificar a escalada do aumento dos preços do ‘ouro negro’. Com a earnings
season a deccorer, Wall Street acaba por ter uma semana menos vistosa, denotando uma
acalmia por parte dos investidores, uma vez que os índices norte-americanos aproximam-se dos
máximos de sempre. Sem surpresas, o BCE deixou as taxas de juros inalteradas com Draghi a
reiterar a intenção de mantê-las em níveis baixos. O rally do índice nipónico acaba por refletir
uma desvalorização do yen face ao dólar. Na última semana: Euro Stoxx 50 +2,8%, FTSE MIB
+2,4%, FTSE -0,5%, CAC +1,7%, DAX +3,2%, IBEX +4,3%; Dow Jones +0,6%; S&P 500 +0,5%,
Nasdaq 100 -0,6%; Nikkei +4,3%, Hang Seng +0,7%, Shangai Comp. -3,9%.



O principal índice nacional (PSI20) acompanhou o otimismo europeu e fechou a semana a
valorizar 1,6% para os 5.097,48 pontos com os holofotes voltados para o setor bancário.
Primeiramente, o BPI (-9,1% para os € 1,083) assistiu à rutura nas negociações entre os dois
principais acionistas e à intenção de uma OPA por parte do CaixaBank, que espera autorização
por parte do Banco Nacional de Angola. O BCP (+8% para os € 0,0404) liderou os ganhos
percentuais em resposta às decisões resultantes da Assembleia Geral, onde se destacam o
reagrupamento de um lote 75 ações numa só (reverse stock-split) e as declarações de Nuno
Amado que dão conta da intenção de devolução de uma parte dos CoCos logo após a
concretização da fusão das operações angolanas. A semana também foi marcada pela realização
de outras AG por parte da Portucel (-2,2% para os € 3,14), Semapa (-2,4% para os € 11,14), EDP
(+4,3% para os € 3,076) e Altri (-12,5% para os € 3,32), onde se destaca a aprovação dos seus
respetivos dividendos. As utilities nacionais, EDP e EDPR (+4,8% para os € 6,883), divulgaram os
seus dados operacionais referentes ao 1º trimestre do ano. A Altri liderou as perdas percentuais,
acompanhando a evolução desfavorável do preço da pasta de papel.



Em termos macroeconómicos, os dados de maior relevância são mostrados pelos indicadores de
atividade na Zona Euro e EUA em abril. No primeiro, a atividade terciária deu sinais de
aceleração contrastando com o abrandamento da atividade industrial. Nos EUA, o indicador de
atividade industrial revelou um abrandamento inesperado do ritmo de expansão, sendo que no
Japão agravou-se o ritmo de queda. Ainda em território nipónico, a Balança Comercial
mostrou uma queda mais suave que o previsto das importações e exportações em março.
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Stoxx 600 - Setores da Semana

Stoxx 600 - Setores do Ano

6,0%

Recursos Naturais

Automóvel

4,0%

Energético

3,7%

Pr & House Goods

-0,2%

Aliment & Bebidas

-0,3%

6,9%

Energético

2,7%

Químico

24,2%

Recursos Naturais

5,1%

Bancário

Industrial

1,2%

Construção

0,1%
-0,8%

Químico

-8,1%

Tecnológico

-9,4%

Segurador

Viagens & Lazer

-1,4%

Viagens & Lazer

-11,0%

Media

-1,4%

Automóvel

-11,2%

Tecnológico

-1,8%

Bancário

-8%

-3%

2%

7%

-30%

EUROBANK ERGASIA

-15%

0%

15%

30%

EuroStoxx - Ações do Ano

EuroStoxx - Ações da Semana
ZODIAC AEROSPACE

-14,5%

17,8%

ARCELORMITTAL

16,8%

CASINO GUICHARD

68,5%
25,0%
21,9%

VOLKSWAGEN-PREF

14,4%

CNP ASSURANCES

CNH INDUSTRIAL N

13,7%

JERONIMO MARTINS

19,9%

BANCA MONTE DEI

13,6%

UMICORE

19,4%

BANCA MONTE DEI

-5,8%

KLEPIERRE

BANCO POPOLARE S

-6,3%

DIALOG SEMICOND

SAIPEM SPA

-11,0%

-30%

-31,6%

UNICREDIT SPA

-38,7%

UBI BANCA SPA

-5,2%

VONOVIA SE

MORPHOSYS AG

\

-4,9%

WERELDHAVE NV

-15%

0%

15%

-51,2%
-60,9%

-90%

30%

-50%

-10%

30%

70%

PSI20 - Ações do Ano

PSI20 - Ações da Semana
8,0%

BANCO COM PORT-R

-44,6%

38,0%

SONAE CAPITAL SG

EDP RENOVAVEIS S

4,8%

JERONIMO MARTINS

GALP ENERGIA

4,6%

GALP ENERGIA

12,7%

EDP

4,3%

CORTICEIRA AMORI

12,1%

3,2%

SONAE CAPITAL SG
JERONIMO MARTINS

-2,5%

REN-REDE ENERGET

-2,7%

MOTA ENGIL SGPS
BANCO BPI SA-REG
ALTRI SGPS SA

-30%

-0,7%

BANCO BPI SA-REG
\

PORTUCEL SA

-12,7%

NOS SGPS

-14,3%
-17,4%

BANCO COM PORT-R

-7,1%

-30,4%

ALTRI SGPS SA

-9,1%

PHAROL SGPS SA

-12,5%
-15%

19,9%

0%

15%

-48,3%

-70%

-40%

-10%

20%

50%

Fonte: Bloomberg
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Indicadores

Fonte: Mib, Bloomberg
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Fonte: Mib, Bloomberg

Dívida Pública

Fonte: Mib, Bloomberg

Página 5 de 9

Millennium investment banking

Agenda

26 abril 2016

Resultados

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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