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Promendo com 15,585% do capital social e direitos de voto na Cofina, diz CMVM
Income Fund of America detém 2,01% da EDP
Santander Consumer subscreveu acordo com El Corte Inglés
EUROPA
Belgacom foi revista em alta pelo Citigroup, de Neutral para Buy
Telecom Itália pode ver rating atribuído pela Standard & Poor’s revisto em baixa
Alcatel-Lucent planeia cortar 10 mil postos de trabalho em todo o mundo
Banca Monte dei Paschi Siena estima reduzir 3360 postos de trabalho
Vodafone não está interessada na compra da Tim Participações
EUA

IBM foi revista em baixa pelo Barclays, de Overweigh” para Equalweight
BlackBerry em conversações com Cisco, Google, Intel, LG e a Samsung
Micron Technology revista em alta pelo Citigroup
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Fecho dos Mercados
Impasse orçamental nos EUA continua a condicionar bolsas
Portugal. O PSI20 recuou 0,5% para os 5997 pontos, com 12 títulos em queda. O volume foi
normal, transacionando-se 151,7 milhões de ações, correspondentes a €110,4 milhões
(ligeiramente acima da média de três meses). Pela positiva destacou-se o BES, a subir 1,2% para
os €0,918, liderando os ganhos percentuais, seguido do BCP (+1% para os €0,10) e da Sonaecom
(+0,5% para os €2,16). O Banif liderou as perdas percentuais (-9,1% para os €0,01), seguida da
Jerónimo Martins (-2,2% para os €14,04) e da Sonae Industria (-1,6% para os €0,553). A Portugal
Telecom recuou 0,6% para os €3,439, acompanhando a tendência do setor na Europa.
Europa. As praças europeias aliviaram dos mínimos da sessão, onde chegaram a perder mais de
1%, mas a generalidade não evitou um fecho em terreno negativo. A pressionar esteve a
manutenção do impasse em torno do limite de endividamento nos EUA, uma semana depois do
início da paralisação parcial dos serviços norte-americanos. A falta de acordo entre republicanos e
democratas para a aprovação do orçamento, que a manter-se poderá levar os Estados Unidos a
entrarem de default, a está a gerar receios nos investidores. O adiamento da divulgação de alguns
dados económicos também contribuiu para o nervosismo, na véspera do arranque oficial de mais
uma earnings season, com os resultados da Alcoa a serem revelados hoje após o fecho de Wall
Street. O índice Stoxx 600 cedeu 0,2% (309,18), o DAX perdeu 0,4% (8591,58), o FTSE deslizou
0,3% (6437,28) e o IBEX desvalorizou 0,4% (9381,9). O CAC conseguiu anular as perdas junto ao
final da sessão e encerrou a ganhar 0,03% (4165,58). Os setores que mais perder am foram
Tecnológico (-1,07%), Imobiliário (-0,78%) e Químico (-0,7%). Pelo contrário, Utilities (+0,9%),
Media (+0,04%) e Recursos Naturais (+0,01%) foram os únicos em alta.
EUA. Dow Jones -0,9% (14936,24), S&P 500 -0,9% (1676,12), Nasdaq 100 -0,8% (3215,694). O
único setor que encerrou positivo foi Telecom Services (+0,62%). Os setores que encerraram
negativos foram: Consumer Discretionary (-1,4%), Financials (-1,2%), Materials (-1,16%), Health
Care (-1,08%), Energy (-0,71%), Info Technology (-0,67%), Industrials (-0,54%), Consumer
Staples (-0,48%) e Utilities (-0,44%). O volume da NYSE situou-se nos 550 milhões, 15% abaixo
da média dos últimos três meses (643 milhões). As perdas ultrapassaram os ganhos 3,7 vezes.

Hot Stock
A Telecom Itália pode ver o seu rating atribuído pela Standard & Poor’s revisto em baixa para um
patamar de “lixo”. Atualmente a agência tem atribuído uma notação BB- à dívida de longo prazo
da maior empresa de telecomunicações italiana, o último grau do patamar de investment grade. A
justificar a decisão estará a falta de rumo estratégico, após a renúncia do CEO Fran co Bernabe.
Recorde-se que a dívida líquida ajustada da Telecom Itália a 30 de junho situava-se nos €28,8 mil
milhões. A notícia é avançada pela Bloomberg.

Portugal
De acordo com o comunicado na CMVM, a sociedade Promendo (detida em maioria por Ana
Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça, também administradora dessa sociedade e vogal do
Conselho de Administração da Cofina) adquiriu em bolsa, entre os dias 1 e 3 de outubro de 2013,
600 mil ações representativas de 0,5850% do capital social e dos direitos de voto da Cofina,
passando a deter um total de15 985 276 ações representativas de 15,585% do capital social e
direitos de voto da empresa.
De acordo com o comunicado à CMVM, o Income Fund of America, fundo de investimento mútuo
Página 2 de 7

Millennium investment banking

Diário Ações

8 outubro 2013

sedeado nos Estados Unidos, detém uma participação qualificada na EDP composta por 73 654
630 ações, representativas de 2,01% do capital social e 2,01% dos respetivos direitos de voto. A
constituição da participação qualificada ficou a dever-se à aquisição, em 1 de outubro de 2013, de
1 273 911 ações correspondente a 0,035% dos direitos de voto da EDP.
Banco Santander e Santander Consumer Finance comunicam na CMVM que Santander Consumer
subscreveu com El Corte Inglés um acordo estratégico no âmbito do financiamento a clientes que
inclui a compra a El Corte Inglés de 51% do capital social da Financiera El Corte Inglés E.F.C.

Europa
A Belgacom, maior empresa de telecomunicações da Bélgica, foi revista em alta pelo Citigroup, de
Neutral para Buy, com o preço alvo a subir 22% para €21,50 por ação. A casa de investimento
refere que o pior da guerra de preços no mercado móvel belga já passou e que a Belgacom tomou
a decisão certa ao diferenciar-se pela qualidade da rede, estando agora em posição de estabilizar
a sua quota no mercado móvel e aumentar as receitas no fixo.
A Alcatel-Lucent, maior fornecedor de redes de telefone fixo do mundo, planeia cortar 10 mil
postos de trabalho em todo o mundo, cerca de 14% da sua força de trabalho (em Dezembro a
francesa empregava cerca de 72 mil pessoas).
A Banca Monte dei Paschi Siena estima reduzir 3360 postos de trabalho adicionais e fazer um
aumento de capital, enquadrados no plano de ajuda estatal de €4,1 mil milhões. O banco de retalho
italiano prevê eliminar 8 mil empregos até 2017 (4640 dos quais até 2015).
A Vodafone não está interessada na compra da Tim Participações. A notícia é avançada pela
Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

EUA
A IBM, maior empresa informática mundial, foi revista em baixa pelo Barclays, de Overweigh” para
Equalweight, com o preço alvo a descer de $215 para $190 por ação.
De acordo com a Reuters, a BlackBerry já terá contactado com empresas tecnológicas como a
Cisco, Google, Intel, LG e a Samsung, para determinar um plano B, caso falhe o acordo de venda
à Fairfax Financial Holdings. Entretanto a Bloomberg avança com informação de que a Samsung
não está a considerar a compra da fabricante canadiana.
A Micron Technology, maior fabricante de chips de memória para computadores nos EUA, foi
revista em alta pelo Citigroup, com o preço alvo a passar de $19 para $30 por ação, sendo neste
momento o price target mais elevado atribuído pelo conjunto casas de investimento que
acompanham a empresa e que contribuem para o consenso da Bloomberg.
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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 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 do s 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 in clui 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 proces so 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 Millenn ium 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 b anca 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

set-13

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

Compra

59%

77%

76%

77%

78%

68%

79%

63%

54%

41%

37%

30%

63%

Manter

9%

9%

10%

12%

4%

11%

7%

15%

4%

27%

11%

40%

6%

Reduzir

18%

14%

14%

4%

0%

0%

0%

7%

0%

0%

21%

5%

6%

Vender

14%

0%

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

7.1%

-4.6%

3.0%

20%

-14%

-28%

-10%

33%

-51%

16%

30%

13%
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5,954

5,557

5,822

5,655

4,698

5,494

7,588

8,464

6,341 13,019 11,198 8,619

na
7,600

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 opera ção, nem
ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos a tos e omissões
que pratiquem. Assim e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi obtido junt o 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 hipótes es. Não pode,
nem deve, pois, o Banco Comercial Português, S.A. garantir a exatidão, veracid ade, validade e atualidade do conteúdo informativo 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 que possam vir a revestir. A repr odução total ou
parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados relativos aos destinatários que con stam da nossa lista de
distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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