
 
 
 

As cotações indicadas são os preços de fecho da sessão anterior. Se não for esse o caso, será indicado. Leia a penúltima página para conhecimento de outras Declarações e Prevenções 
dirigidas aos destinatários deste relatório. 
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FECHO DOS MERCADOS 

Acalmaram-se os ânimos na China e EUA divulga bons dados macro 

 

PORTUGAL 

Galp - Acordo para venda da participação de 5% na CLH 

Portucel continua a comprar ações próprias 

Zon – Acionista reduz posição para valor inferior a 2% 

Banif - aprovado aumento de capital 

 

EUROPA 

SAP cresce dois dígitos na Europa  

Colruyt apresenta resultados que superam as estimativas 

 

EUA 

Resultado líquido 3º trimestre do Apollo Group caí 40% 

Lennar melhor que o esperado nos resultados do 2º trimestre 

Carnival - Resultados do 2º trimestre acima das estimativas, mas vendas abaixo 

Walgreen desilude nos resultados do 3º trimestre  
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Fecho dos Mercados  

 

Acalmaram-se os ânimos na China e EUA divulga bons dados macro 

Portugal. O PSI20 subiu 2.6% para os 5429 pontos, com 17 títulos em alta. O volume foi normal, 
transacionando-se 164.7 milhões de ações, correspondentes a €127.5 milhões (14% acima da 
média de três meses). As subidas do BCP (5.9% para os €0.09) e da Portugal Telecom (4.9% para 
os €2.957) apresentaram as maiores contribuições para a valorização do índice nacional. Pela 
positiva destacou-se a Mota Engil, a subir 7.1% para os €2.257, liderando os ganhos percentuais, 
seguida da Portucel (+6.3% para os €2.385) e do BCP (+5.9% para os €0.09). O Banif liderou as 
perdas percentuais (-2% para os €0.096), seguida da Zon Multimédia (-0.6% para os €3.43) e da 
ESFG (-0.2% para os €5.21). 

Europa. As praças europeias encerraram em alta. Depois do compromisso do Banco Popular da 
China de monitorizar as taxas de mercado e mantê-las em níveis razoáveis, os indicadores macro-
económicos nos Estados Unidos também alimentaram o sentimento positivo: encomendas de bens 
duradouros, vendas de casas novas e confiança dos consumidores foram melhores que o previsto. 
O índice Stoxx avançou 1.4% (279.48), o DAX ganhou 1.5% (7811.30), o CAC subiu 1.4% 
(3649.82), o FTSE acumulou 1.2% (6101.91) e o IBEX valorizou 0.7% (7607.7). Os setores que 
maiores valorizações apresentaram foram Automóvel (+3.7%), Serviços Financeiros (+2.41%) e 
Construção (+2.22%). Pelo contrário, o único setor a recuar foi Utilities (-0.29%), com o Energético 
(0.63%) e o Farmacêutico (0.91%) a registar as menores subidas. 

EUA.  Wall Street encerrou a sessão de ontem em alta, animada pelos bons dados macro-
económicos: encomendas de bens duradouros, vendas de casas novas e confiança dos 
consumidores foram melhores que o previsto. Dow +0,69% (14760), S&P500 +0,95% (1588), 
Nasdaq +0,82% (3348). Todos os setores encerraram positivos: Telecom Serv. (+2,02%), 
Financials (+1,88%), Utilities (+1,23%), Energy (+1,11%), Industrials (+1,06%), Cons. 
Discretionary (+0,9%), Info Technology (+0,7%), Materials (+0,68%), Health Care (+0,42%) e 
Cons. Staples (+0,07%). O volume da NYSE situou-se nos 755  milhões, 8% acima da média dos 
últimos três meses (701 milhões). Os ganhos ultrapassaram as perdas 5,5 vezes.            

 

Hot Stock  

 

Bill McDermott, co-CEO da SAP, líder mundial de software de gestão de negócio, anunciou que o 
negócio na Europa está a crescer a dois dígitos (10%-14%). 

 
 

 Portugal  

 

Galp - Acordo para venda da participação de 5% na CLH 

A Galp anunciou que entrou num acordo para vender a sua participação de 5% na Compañia 
Logística de Hidrocarburos, SA (CLH) à empresa British Columbia por um montante de €111 
milhões. Esta operação vai gerar ganhos de capital no montante de €50 milhões, sendo expectável 
estar concluída nas próximas quatro semanas. 

Esta transação insere-se na estratégia de venda de ativos não estratégicos. Nós avaliamos esta 
participação em cerca de €60 milhões, o que significa que haverá um impacto positivo de 5 
cêntimos no nosso preço alvo. 

Galp: Recomendação de Comprar, Preço Alvo 2013 €16.20, Risco Elevado; 

Vanda Mesquita, Analista de Ações 
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Portucel – Continua a comprar ações próprias 

A Portucel informou que adquiriu 668 453 ações próprias, nos dias 21; 24 e 25 de junho a preços 
que variaram entre os €2.202 e os €2.28, tendo aumentado a sua posição para 6.35% do capital 
social. Trata-se da manutenção do mesmo comportamento registado na semana anterior mas com 
volumes mais elevados, justificado pelo aumento da liquidez em bolsa e forte correção do preço da 
ação.       

Recomendação de Compra, Preço Alvo 2013 €2.50, Risco Médio; 

António Seladas, CFA Analista de Ações 

 

Zon – Acionista reduz posição para valor inferior a 2% 

A SGC, holding pertencente ao empresário Pereira Coutinho, informou ontem ao final do dia que 
tinha reduzido a sua participação na Zon, para 1.94% tendo vendido 193 668 ações no passado dia 
20. Mais informou que neste momento detém 6 007 999 ações da Zon. Recordamos que a ação 
tem realizado volumes anormais em bolsa, nomeadamente ontem foram transacionadas 8 964 961 
ações tendo sido realizado um bloco de cerca de 6 milhões de ações.       

Recomendação de Compra, Preço Alvo 2013 €4.30, Risco Médio; 

António Seladas, CFA Analista de Ações 

 

De acordo com o comunicado à CMVM, os acionistas do Banif aprovaram, em reunião da 
Assembleia Geral da sociedade realizada ontem, um ou mais aumentos de capital, que poderá ir 
até aos €450 milhões. 

 
 

 Europa  

 
A Colruyt, líder de retalho alimentar belga, apresentou resultados anuais que superaram as 
estimativas: EBITDA €699,8 milhões vs. €684 milhões. 

 
 

 

 EUA  

 

O Apollo Group, uma das principais cadeias de institutos de ensino com fins lucrativos, 
apresentou um resultado líquido para o seu 3º trimestre fiscal de $80 milhões ($0,71/ação), 40% 
abaixo do valor do ano anterior devido à queda de matrículas novas. O EPS ajustado foi de $1,05, 
melhor que os $0,86 avançados pelos analistas. 

 

A construtora norte-americana Lennar apresentou os resultados do seu 2º trimestre fiscal, 
terminado em maio, com um EPS ajustado de $0,43, melhor que os $0,328 estimados. Nas 
vendas também surpreendeu pela positiva: $1,426 mil milhões vs. $1,31 mil milhões previstos. 

 

A Carnival, maior companhia de cruzeiros do mundo, também apresentou os seus resultados do 
2º trimestre fiscal que também acima das estimativas: o EPS ajustado foi de $0,09, o que 
compara com $0,065 estimados pelos analistas e com o intervalo $0,04-$0,08 que a empresa 
previa em maio. No entanto as vendas desiludiram, no trimestre fiscal que terminou em maio 
foram de $3,48 mil milhões vs. $3,56 mil milhões previstos. 

 

A Walgreen, maior cadeia de farmácias dos EUA, anunciou resultados do 3º trimestre fiscal, que 
desiludiram o mercado, com o EPS ajustado a situar-se nos $0,77, quando a previsão era de 
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$0,906. A empresa reportou vendas de $18,313 mil milhões, também abaixo dos $18,365 mil 
milhões estimados. 

 
 

 Resultados  
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 Dividendos  
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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). 

 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 próximo 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 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 e não 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. 

 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 Abril 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 (%). 

 

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. 

Recomendação mai-13 abr-13 mar-13 dez-12 jun-12 dez-11 dez-10 dez-09 dez-08 dez-07 dez-06 dez-05 dez-04

Compra 76% 76% 76% 77% 78% 68% 79% 63% 54% 41% 37% 30% 63%

Manter 14% 10% 10% 12% 4% 11% 7% 15% 4% 27% 11% 40% 6%

Reduzir 10% 10% 14% 4% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 21% 5% 6%

Vender 0% 5% 0% 4% 7% 7% 4% 4% 0% 14% 16% 5% 0%

Sem Recom./Sob Revisão 0% 0% 0% 4% 11% 14% 11% 11% 42% 18% 16% 20% 25%

Variação -5.0% 7.3% 3% 20% -14% -28% -10% 33% -51% 16% 30% 13% na

PSI 20 5,939 6,249 5,822 5,655 4,698 5,494 7,588 8,464 6,341 13,019 11,198 8,619 7,600
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