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Mercados
Manhã positiva na Europa, bens de luxo castigados
Os principais índices de ações europeus mantêm a trajetória positiva da abertura e
seguem em alta. Pela positiva destaca-se a Bayer AG perante rumores de que está a
fazer novo forcing para adquirir a Monsanto, elevando a oferta para os $129/ação para
convencer a norte-americana a aceitar o negócio. Já o setor de Bens de Luxo segue
pressionado por avisos da Hermes e da Richemont que colocam em causa ambiente de
curto prazo do setor, castigando outras empresas do setor, como a LVMH.
Fecho dos Mercados

Portugal
Pharol informa sobre acordo com Société Mondiale
Pharol multada pela SEC em € 1,1 milhões
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Europa
Aéroports de Paris – tráfego de passageiros recua 1,6% em julho
Sanofi com recomendação elevada mas preço-alvo descido pela Exane BNP Paribas
Bayer Ag faz forcing por Monsanto, diz Bloomberg
Banco Popular pode cortar mais 2800 postos de trabalho, diz Expansion
Associated British Foods contrata Moelis para assessorar alienação de ACH (Reuters)
Linde perde dois executivos de topo após falha de fusão com Praxair
Setor Bens de Luxo: Avisos de Hermes e Richemont colocam em causa ambiente de
curto prazo do setor
SFR pode ser multada por avançar para controlo da Numericable antes de aprovação
Vodafone pode injetar $ 3 mil milhões na sua unidade indiana
Clariant adquire duas empresas nos EUA numa ótica de diversificação
GlaxoSmithKline e AstraZeneca: recomendações cortadas pela Exane BNP Paribas
Rexel com recomendação descida mas preço-alvo mantido pelo Morgan Stanley
EUA
Boeing revê em alta procura na China
Anadarko compra ativos da Freeport-McMoran no Golfo do México e dá sinal positivo
para E&P
Renesas compra Intersil por $3,2 mil milhões e aumenta concorrência a Analog
Devices e Linear Technology
Indicadores
Deflação em Itália, com os preços a contraírem 0,1% em termos homólogos em agosto
Taxa de desemprego no Reino Unido nos três meses terminados em julho
permaneceu nos 4,9%
Indústria da Zona Euro mostra mais um sinal de fraqueza no arranque do 3º trimestre
Inflação em França manteve-se 0,4% em agosto
Produção Industrial no Japão contrai 0,4% em julho
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Fecho dos Mercados
Europa. As praças europeias inverteram o sentimento matinal e encerraram em baixa. O índice Stoxx
600 recuou 1% (338,72), o DAX perdeu 0,4% (10386,6), o CAC desceu 1,2% (4387,18), o FTSE
deslizou 0,5% (6665,63) e o IBEX desvalorizou 1,6% (8724,2). Os setores que mais perderam foram
Energético (-2,82%), Recursos Naturais (-2,81%) e Segurador (-1,97%).
Portugal. O PSI20 recuou 1,6% para os 4557,2 pontos, com 14 títulos em queda. O volume foi
normal, transacionando-se 343,6 milhões de ações. Pela positiva destacou-se a Pharol, a subir 3,4%
para os € 0,24, liderando os ganhos percentuais, seguida do Montepio (+1,8% para os € 0,465) e da
Corticeira Amorim (+0,4% para os € 8,184). A Navigator liderou as perdas percentuais (-6,6% para os
€ 2,649), seguida da Altri (-4,2% para os € 3,146) e da Sonae (-3,9% para os € 0,67).
EUA. Dow Jones -1,4% (18.066,75), S&P 500 -1,5% (2.127,02), Nasdaq 100 -0,9% (4722,845). Todos
os setores encerraram negativos, com os mais castigados a serem Energy (-2,86%), Telecom
Services (-1,99%) e Materials (-1,92%). O volume da NYSE situou-se nos 968 milhões, 12% acima da
média dos últimos três meses (864 milhões). As perdas ultrapassaram os ganhos 14,6 vezes.
Ásia. Nikkei (-0,7%); Hang Seng (-0,1%); Shangai Comp (-0,7%)
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Portugal
Pharol informa sobre acordo com Société Mondiale
- Companhia informou que Bratel BV, a sua subsidiária integral, concluiu um acordo com a Société
Mondiale sobre a exigência da reunião geral extraordinária de acionistas da Oi a 8 de Setembro de
2016. Como resultado deste acordo, todas as reivindicações judiciais relacionados a essas reuniões
são extintas.
Pharol multada pela SEC em € 1,1 milhões
- Em causa está uma acusação de que a Portugal Telecom SGPS ocultou a exposição ao GES. Os
títulos do Espírito Santo constituíram 82% dos investimentos de curto prazo da Portugal Telecom.
- Multa será paga pela Pharol.

Europa
Aéroports de Paris – tráfego de passageiros recua 1,6% em julho
- Operador dos aeroportos de Charles de Gaulle e Orly vê tráfego reduzir-se para 9,5 milhões de
passageiros no mês passado, com quebra de 2,5% no tráfego internacional fora da Europa e de 1,8%
no vindo da América do Norte, tráfego para Ásia e vindo desta região caiu 11,5%
- No período janeiro-agosto regista um aumento de 1% para um total de 65,3 milhões de passageiros
Sanofi com recomendação elevada mas preço-alvo descido pela Exane BNP Paribas
- Recomendação passa de underperform para neutral
- Preço-alvo desce de € 80 para € 78 por ação
Bayer Ag faz forcing por Monsanto, diz Bloomberg
- Alemã disposta a elevar para cerca de $129 por ação para a compra da norte-americana
(anteriormente tinha oferecido $127,5/ação).
-Bayer aceita ainda duplicar a taxa de desistência do negócio (caso não haja aprovação regulatória)
para os $3 mil milhões.
- Rumores são avançados pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo
Banco Popular pode cortar mais 2800 postos de trabalho, diz Expansion
- Imprensa espanhola refere que o banco pode apresentar plano ainda este mês, que inclui reformas
antecipadas e incentivos para rescisão por mútuo acordo.
- Vai iniciar conversações com sindicatos para implementação de cortes já em outubro, caso seja
alcançado um acordo
- Porta-voz do Banco Popular recusou comentar
Associated British Foods contrata Moelis para assessorar alienação de ACH, diz Reuters
- Venda poderá ser feita entre 300 e 400 milhões de dólares
- Não há ainda garantias de negócio
- Empresa recusou comentar
Linde perde dois executivos de topo após falha de fusão com Praxair
- CFO Georg Denoke abandona de imediato e CEO Wolfgang Buechele não deve estender contrato
para além de abril
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Setor Bens de Luxo: Avisos de Hermes e Richemont colocam em causa ambiente de curto prazo
do setor
- Hermes tinha target de crescimento de vendas de 8% (excluindo efeitos cambiais) a médio prazo,
mas deixa-o cair, referindo apenas que tem metas ambiciosas. Empresa justifica incertezas
económicas mundiais, nomeadamente na China e Japão, e antecipa resultados do segundo semestre
inferiores aos registados no primeiro. EBIT do 1º semestre foi de € 826,8 milhões (analistas estimavam
€ 818,5 milhões). Margem operacional melhorou 1,4 pontos percentuais, para 33,9%, ajudada pela
cobertura cambial.
- Richemont, dona das joalharias Cartier, prevê uma queda de cerca de 45% no resultado operacional
do 1º semestre e justifica com condições adversas que se mantiveram em setembro, custos (one-off)
de restruturação de € 65 milhões também afetam; vendas dos 5 meses entre abril e agosto desceram
13% (a câmbio constante), uma queda mais acentuada que o previsto (11%)
- Dados mostram ambiente adverso no setor de Bens de Luxo e que por isso pode ter impacto também
em cotadas como LVMH e Christian Dior. Há uma redução de gastos dos turistas especialmente na
Europa e Japão, com este tipo de produtos de gama elevada, procura na China também está pouco
entusiasmante e atos terroristas como o de França e da Bélgica limitam alguns movimentos turísticos.
SFR pode ser multada por avançar para controlo da Numericable antes de aprovação regulatória
- Multa pode chegar aos € 500 milhões
- Empresas terão começado a trabalhar em conjunto, incluindo em práticas de vendas, mesmo antes
da fusão estar completa, em outubro de 2014, ou seja, enquanto aguardava por decisão regulatória
- Autoridade da concorrência francesa terá feito buscas nos escritórios da SFR
- Notícia é avançada pelo Echos, SFR recusou comentar
Vodafone pode injetar $ 3 mil milhões na sua unidade indiana para concorrer a leilões de
espectro
- Objetivo será substituir dívida para se preparar para concorrer a licitação de espectro que terá início
daqui a menos de um mês, numa altura em que a concorrência se intensifica com a entrada da
Reliance Jio, empresa sediada em Mumbai e que forne internet 4G, telecomunicações móveis,
serviços de banda larga e os serviços digitais.
- Condições de mercado no exterior são favoráveis para substituir a dívida naquela unidade indiana
por equity, uma vez que o ROE na Índia é superior e vai reduzir os custos do serviço da dívida
- Maior operadora móvel da Europa acredita que pode rever os prazos de IPO da Vodafone India
- Notícia é avançada pelo Economic Times
Clariant adquire duas empresas nos EUA numa ótica de diversificação, melhoria de margens e
aumento de quota
- Empresa química expande a sua presença nos EUA com aquisições da Kel-Tech e X-Chem
- Aquisições adicionam cerca de $200 milhões em vendas
- Operações, em cash, deverão estar concluídas a 1 de outubro
- Aquisições permitem à química diversificar o seu portfólio de ativos e aumentar a quota de mercado
no negócio internacional de serviços em campos petrolíferos, ajudando a melhorar margens e a
alavancar resultados operacionais, sustentando o seu objetivo de crescimento orgânico acima do
mercado
GlaxoSmithKline e AstraZeneca com recomendações cortadas pela Exane BNP Paribas e ligeira
descida de preço-alvo
- AstraZeneca passa de Outperform para Neutral, com um preço alvo a reduzir de £53 para £52 por
ação
- GlaxoSmithKline cortada de Neutral para Underperform, com um preço alvo a descer de £ 15,60 para
£15,2 por ação
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Rexel com recomendação descida mas preço-alvo mantido pelo Morgan Stanley
- Casa de investimento passa recomendação de Overweight para Equalweight mas deixa price target
nos €15/ação

EUA
Boeing revê em alta procura na China
A Boeing reviu em alta o seu outlook da procura de aviões na China nos próximos vinte anos,
baseando-se no crescimento da classe média que deverá impulsionar a procura por viagens de lazer e
trabalho. A fabricante espera que a procura naquele país atinja as 6.810 unidades, avaliadas em
$1,025 biliões (notação europeia), quando anteriormente antecipava uma procura por 6.330 unidades
($950 mil milhões). De acordo com a Boeing, o tráfego de passageiros na China vai aumentar 6,4%
nos próximos vinte anos. A fabricante recebeu mais encomendas de companhias aéreas como
Xiamen Airlines.
Anadarko compra ativos da Freeport-McMoran no Golfo do México e dá sinal positivo para E&P
- Empresa independente de petróleo a gás natural dos EUA paga $ 2 mil milhões e vai usar receitas
geradas pelos poços offshore para desenvolver os poços nos EUA
- Acordo duplica atual participação da Anadarko na exploração de águas profundas de Lucius para
cerca de 49%, adicionando o equivalente a 80 mil barris de crude por dia.
- Negócio vai gerar cerca de $3 mil milhões de free cash flow adicional nos próximos 5 anos e ajudará
a suportar o aumento da produção no Texas
- Para financiar a operação Anadarko prevê aumento de capital de $1,9 mil mihões, plano que deverá
estar delineado até ao final da semana
- É mais um sinal de que as empresas de E&P nos EUA vão sobrevivendo aos mais baixos preços de
petróleo nos últimos dois anos
- Anadarko tem vindo a cortar custos e a reduzir investimento mas estima agora despender entre $2,8
mil milhões e $ 3 mil milhões este ano
Renesas compra Intersil por $3,2 mil milhões e aumenta concorrência a Analog Devices e Linear
Technology
- Japonesa oferece $22,5 por cada ação, em cash, da fabricante de semicondutores que tem Apple, a
Avnet e a Samsung entre os principais clientes, pelo que negócio poderá aumentar concorrência a
empresas como Analog Devices e Linear Technology
- Oferta corresponde a prémio de 43,9% face a fecho de 19 de agosto, data anterior à primeira
declaração de interesse e de 14% em relação à cotação de encerramento de 12 de setembro
- Operação deverá estar concluída até ao final do 1º semestre de 2017
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Indicadores
O valor final da evolução de índice de preços no consumidor demonstrou, inesperadamente, deflação
em Itália, com os preços a contraírem 0,1% em termos homólogos no mês de agosto, desacelerando
face ao mês anterior (-0,2%), quando o mercado esperava uma estagnação (0,0%).
Em termos médios, a taxa de desemprego no Reino Unido nos três meses terminados em julho
permaneceu nos 4,9% (patamar semelhante ao registado nos três meses encerrados em junho). De
realçar que no mês de julho, por si só, a taxa de desemprego caiu para 4,7%, o valor mais baixo
desde setembro de 2005. As remunerações, excluindo bónus, abrandaram para um crescimento médio
de 2,1%.
Indústria da Zona Euro mostra mais um sinal de fraqueza no arranque do 3º trimestre
A Produção Industrial na Zona Euro contraiu 1,1% em julho, de forma mais acentuada que o previsto
(queda de 1%). É um arranque do 3º trimestre com o pé esquerdo, com quebras na generalidade dos
subsetores de atividade industrial.

-Mais um sinal de fraqueza no setor industrial no primeiro mês do 3º trimestre, depois de já ter sido
revelado que a confiança na indústria também desceu o do PMI ter mostrado uma desaceleração da
atividade transformadora
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Inflação em França manteve-se 0,4% em agosto
- IHPC mostra tentativa de recuperação desde início de 2015, mas ritmo é ainda muito lento
Produção Industrial no Japão contrai 0,4% em julho
- Valor preliminar apontava para estagnação face a junho
- Em termos homólogos houve queda de 4,2%
- Melhoria de capacidade instalada é sempre boa (+0,6% numa base sequencial)
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Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S.A.
(Millennium BCP).
O Millennium BCP é regulado e supervisionado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Recomendações:
Comprar, significa mais de 10% retorno absoluto;
Manter, significa entre 0% e 10% retorno absoluto;
Reduzir, significa entre –10% e 0% retorno absoluto;
Vender, significa menos de –10% retorno absoluto.
Em termos gerais, o período de avaliação incluído neste relatório, é o fim do ano corrente ou o fim do próximo ano.
Risco é definido pelo analista em termos qualitativos (Alto, Médio, Baixo).
Habitualmente, atualizamos as nossas valorizações entre 3 e 9 meses.
O Millennium BCP proíbe os seus analistas e os membros dos respetivos agregados familiares ou situações legalmente equiparadas de
deterem ações das empresas por eles cobertas.
O Millennium BCP pode ter relações comerciais com as empresas mencionadas neste relatório.
O Millennium BCP espera receber ou tenciona receber comissões por serviços de banca de investimento prestados às empresas
mencionadas neste relatório.
As opiniões expressas acima, refletem opiniões pessoais dos analistas. Os analistas não recebem nem vão receber nenhuma compensação
por fornecerem uma recomendação especifica ou opinião sobre esta(s) empresa(s). Não existiu ou existe qualquer acordo entre a empresa e
o analista, relativamente à recomendação. Este relatório não tem qualquer destinatário específico.
Os analistas do Millennium BCP não participam em reuniões que visem o envolvimento do Banco na preparação e/ou colocação do ofertas
públicas de títulos emitidos pela empresa que é alvo da recomendação, exceto quando divulgado no relatório.
A remuneração dos analistas é parcialmente suportada pela rendibilidade do grupo BCP, a qual inclui proveitos da banca de investimento.
O grupo BCP detém mais de 2% da EDP.
O grupo BCP foi escolhido para avaliar a EDP, relativamente à 8ª fase do processo de privatização.
O grupo BCP foi escolhido para avaliar a REN, relativamente à 2ª fase do processo de privatização.
Um membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Millennium BCP é membro do Conselho Geral e de Supervisão da
empresa EDP - Energias de Portugal, S.A..
Millennium BCP através da sua área de Banca de Investimentos presta serviços de banca de investimento à Tagus Holdings S.a.r.l.
(“Oferente” no lançamento da oferta pública de aquisição das ações Brisa - Autoestradas de Portugal, S.A.).
O Banco Comercial Português foi escolhido como “Co-leader” para integrar o consórcio da Oferta Publica Inicial dos CTT, realizada em
dezembro 2013.
O Conselho de Administração da Mota-Engil escolheu o BCP como “joint-book runner” relativamente à operação de oferta de 34 300 000
ações ordinárias da Mota Engil através de um “accelerated book building” de acordo com o anúncio divulgado no dia 25 de fevereiro de
2014.
O Banco Comercial Português foi escolhido como “Co-leader” para integrar o consórcio da Oferta Publica Inicial do ES Saúde, realizada em
fevereiro 2014.
O Millennium investment banking atuou como Joint Bookrunner na oferta particular de ações, lançada pela José de Mello SA, através de um
accelerated bookbuilding, relativo à alienação de 94 787 697 ações EDP, segundo o comunicado divulgado em 3 de abril 2014.
Segundo o comunicado divulgado em 8 de abril 2014, o Millennium BCP atuou como Joint Bookrunner na emissão de obrigações a cinco
anos da EDP Finance BV, no montante de EUR 650.000.000.
O Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP) atua como “Joint Bookruner”
na Oferta Preferential e como Co-Lead Manager na Oferta Institucional da Mota-Engil Africa.
O Banco Comercial Português foi escolhido como “Co-leader” para integrar o consórcio da Oferta Pública de Venda da REN realizada em
junho de 2014.
O Banco Comercial Português foi escolhido como um dos “Bookrunners & Mandated Lead Arrangers” na concessão de uma linha de crédito
no montante de €3.150.000.000 que foi dada à EDP - Energias de Portugal (junho 2014).
O Banco Comercial Português S.A. foi escolhido como um dos “Joint-Bookrunners” na emissão de instrumentos de dívida no montante de
€500.000.000 (maturidade em janeiro de 2021) da Galp Energia (julho 2014).
O Banco Comercial Português S.A. foi escolhido como um dos “Joint-Bookrunners” na emissão de um empréstimo obrigacionista “Eurobond”
7 anos no montante de €1.000.000.000 da EDP – Energias De Portugal (setembro 2014).
O Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP) atua como “Coordenador
Global” da oferta pública de subscrição de ações Sonae Industria a realizar em Novembro de 2014.
Recomendações s/ empresas analisadas pelo Millennium BCP (%)

A Política de Conflito de Interesses do Millennium BCP pode ser consultada através do endereço www.millenniumbcp.pt ou disponibilizada
aos Clientes quando assim solicitado.

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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