Diário Ações
Mercados
FECHO DOS MERCADOS

EUA e Europa no vermelho apesar de bons indicadores de atividade terciária

EUROPA

Bankia vende participação de 20% na Indra
Depois do Bankia, Liberbank vende participação de 5% na Indra
Salzgitter prevê perda antes de impostos cerca de €400 milhões este ano
MunichRe divulgou que o lucro do 2º trimestre. caiu 35%
UPM-Kymmene apresentou EPS ajustado e vendas acima do previsto
Sky Deutschland apresentou Ebitda e vendas acima do previsto
Merck KGaA reportou as contas do 2º trimestre
Deutsche Post reportou melhores resultados que o esperado
Credit Agricole relatou uma subida no resultado líquido
Lanxess apresentou resultados e reviu em baixa as previsões para 2014
HSBC Holdings apresentou resultados relativos ao 1º semestre
Lloyds Banking pretende distribuir 60% a 70% dos lucros do banco até 2015

EUA

Tyson Foods reportou os dados do 3º trimestre fiscal
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Fecho dos Mercados
EUA e Europa no vermelho apesar de bons indicadores de atividade terciária
Portugal. O PSI20 recuou 0,3% para os 5757 pontos, com 10 títulos em queda. O volume foi
fraco, transacionando-se 331,9 milhões de ações, correspondentes a €60,6 milhões (40% abaixo
da média de três meses). Atendendo ao seu peso no PSI20, as descidas da Jerónimo Martins (1,5% para os €14,55) e do BES (-1,9% para os €0,727) foram as que mais condicionaram o índice
nacional. A Altri liderou as perdas percentuais (-2,1% para os €1,924). A Portugal Telecom recuou
0,1% para os €2,92, contrariando a tendência do setor na Europa. Pela positiva destacou -se a
Cofina, a subir 0,9% para os €0,45, liderando os ganhos percentuais, seguida da Galp Energia
(+0,6% para os €12,520) e da Mota Engil (+0,3% para os €2,726).
Europa. A maioria dos principais índices europeus terminou em terreno negativo, com os
investidores alheios aos bons indicadores de atividade nos serviços tanto na Zona Euro como nos
EUA, em contraste com o Brasil. O DAX perdeu 0,1% (8398,38), (4049,97), o FTSE deslizou 0,4%
(6619,58) e o IBEX desvalorizou 0,2% (8560,8). A escapar esteve o francês CAC, que subiu 0,1%
e o índice Stoxx 600, que avançou 0,2% (304,75). Os setores que maiores valorizações
apresentaram foram Serviços Financeiros (+1.19%), Recursos Naturais (+1.04%) e Construção
(+0.85%). Pelo contrário, os setores que mais caíram foram Bancário (-0.61%), Químico (-0.49%)
e Retalho (-0.08%).
EUA. As praças norte-americanas encerraram ontem no vermelho, apresar do ISM Serviços nos
EUA mostrar uma aceleração surpreendente do ritmo de expansão da atividade. A pressionar
esteve o setor da Construção e as declarações do presidente da Fed em Dallas de que o banco
central está mais perto de abrandar o ritmo de compra de ativos. Dow -0,3% (15612,13), S&P 500
-0,15% (1707,14), Nasdaq +0,09% (3692,951).Os setores que encerraram positivos foram: Info
Technology (+0,19%) e Consumer Staples (+0,07%). Os setores que encerraram negativos foram:
Utilities (-0,71%), Industrials (-0,38%), Energy (-0,28%), Materials (-0,26%), Financials (-0,23%),
Consumer Discretionary (-0,21%), Health Care (-0,17%)e Telecom Services (-0,05%). O volume da
NYSE situou-se nos 494 milhões, 30% abaixo da média dos últimos três meses (701 milhões). As
perdas ultrapassaram os ganhos 1,1 vezes.

Hot Stock
O Credit Agricole, terceiro maior banco francês, relatou uma subida homóloga no resultado
líquido, de €56 milhões para €696 milhões, acima dos €481,6 milhões estimados. O EPS ajustado
de €0,27 ultrapassou as expetativas de €0,20.

Europa
Bankia vende participação de 20% na Indra
O banco Espanhol Bankia comunicou na passada 6ª Feira ter vendido a sua participação de 20%
no capital da Indra ao estado Espanhol (SEPI – Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
O Bankia vendeu 33 milhões de ações a um preço de €10,194/ ação, ou seja com um desconto de
2,5% face ao preço de fecho na 6ª Feira.
A ação tem estado pressionada com o anunciado desinvestimento do Bankia. É ainda esperado
que o Liberbank venda a sua participação de 5% no capital da Indra como forma de reforçar os
seus níveis de capital. De qualquer forma, a redução do risco de share overhang e o facto de a
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SEPI ter dito que o investimento era de médio prazo, levaram as ações da Indra a ganhar 9,2% no
dia de hoje, para os €11,41.
Indra: Recomendação de Comprar, Preço Alvo 2013 €12.35, Risco Elevado.
Alexandra Delgado, CFA, Analista de Ações
Depois do Bankia, Liberbank vende participação de 5% na Indra
O Liberbank colocou ontem no mercado, depois do fecho, através de “accelerated bookbuilding”, os
5% que detinha no capital da Indra. A operação foi feita a um preço de €10,90/ ação, o que
representa um desconto de 4,5% face ao preço de fecho de ontem. Esta colocação acontece
depois do banco espanhol Bankia ter vendido na passada 6ª Feira a sua participação de 20% no
capital da Indra ao estado Espanhol. Depois destas operações, o free float da Indra é agora de
63,5%.
Com o desinvestimento do Bankia e do Liberbank, desparece o risco de share overhang que
afetava a performance da ação. As ações da Indra ganharam 9,2% durante o dia de ontem.
Daqui para a frente, a atenção volta-se para os fundamentais da empresa. Lembramos que a
margem da Indra se encontra bastante pressionada devido a um pressão intensa sobre os preços
em Espanha. Em resultado, a evolução macro de Espanha e consequentemente a evolução do
negócio doméstico da Indra vão ser chave para a performance da ação. Achamos t ambém que o
nível de endividamento continua a ser uma preocupação, pelo que gostaríamos que a Indra
apresentasse uma maior disciplina a este nível nos próximos trimestre por forma a fortalecer o seu
balanço.
Indra: Recomendação de Manter, Preço Alvo 2013 €12.35, Risco Elevado.
Alexandra Delgado, CFA, Analista de Ações
A Salzgitter, uma das principais fabricantes de aço alemãs, espera uma perda antes de impostos
cerca de €400 milhões este ano, devido a queda de encomendas justificada com problemas da
economia na Europa.
A MunichRe, maior resseguradora do mundo, divulgou que o lucro do 2º trimestre.caiu 35%, com
os gastos devido a desastres naturais a aumentarem. O resultado líquido foi de €529 milhões,
abaixo dos €557,1 milhões estimados. Resultado operacional €594 milhões, inferior aos €953,4
milhões aguardados.
A finlandesa UPM-Kymmene, segunda maior produtora de papel da Europa, apresentou os
resultados do 2º trimestre. O resultado líquido recuou 45% para €114 milhões. O EPS ajustado foi
de €21, acima dos €0,18 previstos. As vendas caíram 4% para €2,52 mil milhões, melhor que os
€2,51 mil milhões do consenso. A empresa prevê que a unidade de papel beneficie de redução de
custos e melhoria de encomendas sazonais no segundo semestre comparando com os prime iros
seis meses do ano.
O Sky Deutschland, operador alemão de cabo e satélite, apresentou os seus números do 2º
trimestre, com o EBITDA a crescer 60% para €36,8 milhões, acima dos €32,6 estimados. As
receitas aumentaram 15% para €375,4 milhões, melhor que os €373,5 milhões esperados. A
empresa reiterou o outlook anual.
A farmacêutica alemã Merck KGaA, reportou as contas do 2º trimestre. Com um crescimento de
11% nos lucros. O EBITDA foi de €826,4 milhões, acima dos €825,8 milhões estimados.
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A Deutsche Post, empresa de serviços postais, reportou resultados do 2º trimestre. EBIT cresceu
14% para €619 milhões vs. consenso €602 milhões, vendas €13,65 mil milhões vs. consenso €14,0
mil milhões, EPS ajustado €0,35 vs. consenso €0,31. A empresa reviu em alta as previsões para o
lucro operacional em 2013.
A Lanxess, alemã especializada em produtos químicos e polímeros, divulgou um Ebitda excluindo
extraordinários de €198 milhões no 2º trimestre, melhor que o antecipado pelos analistas (€191,2 milhões).
A empresa reviu em baixa as previsões para 2014.
O britânico HSBC Holdings, um dos maiores bancos da Europa, apresentou resultados antes de
impostos de $14,1 mil milhões, relativos ao 1º semestre. As provisões para crédito m alparado
atingiram os $3,1 mil milhões. O rácio Core Tier I no final do período situou -se nos 12,7%. O
resultado líquido cresceu 10% para os $10,28 mil milhões, beneficiado por menores imparidades de
crédito nos EUA, mas falhou os $10,57 mil milhões projetados pelos analistas.
António Horta-Osório, CEO do Lloyds Banking, revelou durante o investor roadshow que pretende
distribuir 60% a 70% dos lucros do banco até 2015. A notícia é avançada pelo Financial Times, que
cita fontes envolvidas nas reuniões.

EUA
A Tyson Foods, maior produtora de carne do mundo, reportou os dados do 3 º trimestre fiscal,
com o EPS ajustado a situar-se nos $0,69, acima dos $0,60, com vendas de $8,73 mil milhões,
igualmente superiores aos $8,64 mil milhões esperados. A empresa reiterou o target de receitas
anuais nos $34,5 mil milhões.
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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 pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.
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 p róximo ano.
Risco é definido pelo analista em termos qualitativos (Alto, Médio, Baixo).
Normalmente, atualizamos as nossas valorizações entre 3 e 9 meses.
O Millennium bcp proíbe os seus analistas e os membros dos respetivos agregados familiares ou situaçõ es 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 inv estimento prestados às
empresas mencionadas neste relatório.
As opiniões expressas acima, refletem opiniões pessoais dos analistas. Os analistas não recebem e não vão receber
nenhuma compensação por fornecerem uma recomendação especifica ou opinião sobre e sta(s) empresa(s). Não existiu ou
existe qualquer acordo entre a empresa e o analista, relativamente à recomendação.
A remuneração dos analistas é parcialmente suportada pela rendibilidade do grupo BCP, a qual inclui proveitos de 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 Executivo do Millennium bcp é membro do Conselho Geral e de Supervisão da
empresa EDP - Energias de Portugal, S.A..
O Banco Millennium bcp Investimento, S.A. (atualmente incorporado no Millennium bcp) integrou o consórcio, como "joint
global coordinator", de IPO (Initial Public Offering) da EDP Renováveis.
O Banco Millennium bcp Investimento, S.A. (atualmente incorporado no Millennium bcp) integrou o consórcio, como "Co leader", da operação de aumento de capital do BES, realizada em Abri l 2009.
O Millennium bcp integrou o consórcio, como "Co -Manager", da operação de aumento de capital do BES, realizada em Maio
2012.
Millenniumbcp 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.).
Recomendações s/ empresas analisadas pelo Millennium bcp (%).
Recomendação
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Prevenções (“Disclaimer”)
A informação contida neste relatório tem caráter merame nte 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 opera ção, 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. N ão pode,
nem deve, pois, o Banco Comercial Português, S.A. garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do conteúdo infor mativo que
compõe este relatório, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respetivos destina tários. 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 qu e 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 lis ta de
distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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