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Fecho dos Mercados
Investidores baralhados após eleições na Alemanha
Portugal. O PSI20 recuou ontem 0,8% para os 5997 pontos, com 15 títulos em queda. O volume
foi normal, transacionando-se 76,9 milhões de ações, correspondentes a €84 milhões (14% abaixo
da média de três meses). As descidas do BCP (-2% para os €0,096) e da Galp Energia (-0,8%
para os €12,440) foram as que mais penalizaram o índice nacional. Destaque ainda para as
quedas da Sonae (-1,6% para os €0,909) e da Altri (-1,5% para os €1,958). A Portugal Telecom
recuou 0,2% para os €3,413, contrariando a tendência do setor na Europa. Pela positiva destacou se o Banif, a subir 10% para os €0,011, liderando os ganhos percentuais, seguido do BPI (+0,9%
para os €0,959) e do Espirito Santo Financial Group (+0,4% para os €5,199).
Europa. As praças europeias encerraram em baixa a primeira sessão após as eleições na
Alemanha. A chanceler Angela Merkel ganhou as eleições, com o seu partido a registar o melhor
resultado desde 1990, mas precisa de encontrar outro partido de coligação para a maioria
absoluta, pois o atual parceiro de coligação não conseguir sequer representação no parlamento.
Os valores avançados do PMI na Zona Euro para setembro baralharam um pouco os investidores
uma vez que sinalizaram um abrandamento inesperado da atividade industrial, enquanto os
serviços aceleraram o ritmo de crescimento de forma surpreendente. O índice Stoxx 600 recuou
0,5% (312,63), o DAX perdeu 0,5% (8635,29), o CAC desceu 0,8% (4172,08), o FTSE deslizou
0,6% (6557,37) e o IBEX desvalorizou 0,7% (9109,5). Os setores que mais perderam foram
Bancário (-0,88%), Tecnológico (-0,86%) e Construção (-0,84%). Pelo contrário, o das
Telecomunicações (+0,33%) foi o único em alta.
EUA. Dow -0,3% (15401,38), S&P 500 -0,5% (1701,84), Nasdaq -0,3% (3765,288). Os setores que
encerraram positivos foram: Utilities (+1,16%), Info Technology (+0,29%) e Telecom Services
(+0,06%),Os setores que encerraram negativos foram: Financials (-1,45%), Consumer
Discretionary (-0,73%), Health Care (-0,7%), Materials (-0,61%), Consumer Staples (-0,51%),
Energy (-0,5%) e Industrials (-0,14%). As perdas ultrapassaram os ganhos 1,5 vezes.

Hot Stock
A espanhola Telefónica concordou em aumentar a sua participação na Telecom Itália, investindo
mais €441 milhões.

Portugal
Em comunicado à CMVM, o Grupo Soares da Costa informa que foi aprovado em assembleia
geral a operação de capitalização na área de negócio da construção, por entrada do investidor
António Mosquito no capital da Soares da Costa Construção SGPS. Conforme proposta divulgada
pela mesma via em 19 de agosto último, a operação consiste em :
a) Um aumento de capital na Soares da Costa Construção, no valor de €70 milhões, a subscrever e
realizar integralmente em dinheiro pelo Investidor, que passará a deter 66,7% do capital da Soares
da Costa Construção e a Grupo Soares da Costa os restantes 33,3%;
b) Uma parceria estratégica, cujos principais termos serão definidos num Acordo Acionista a
celebrar entre o Investidor e a Grupo Soares da Costa, no âmbito da participação na Soares da
Costa Construção, prevendo condições que permitam (i) preservar a participação acionista da
Grupo Soares da Costa na Soares da Costa Construção, (ii) assegurar mecanismos de liquidez da
participação, a exercer em determinadas circunstâncias enunciadas na proposta anexa e (iii)
maximizar o fluxo de dividendos. (CMVM)
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Europa
Depois do fecho dos mercados europeus teremos os resultados da Immofinanz (austríaca do ramo
imobiliário, +0,77% para os €3,133).

EUA
A Red Hat, maior fornecedora do sistema operativo Linux, apresentou uma subida de 8% na
faturação do 2º trimestre, um indicador de receitas futuras, para os $376 milhões, o que falhou o
apontado pelos analistas. O EPS ajustado veio nos $0,35, acima dos $0,33 estimados e as vendas
nos $374,4 excederam os $372,1 aguardados.
A BlackBerry, empresa de smartphones em dificuldades financeiras, assinou um pré acordo para
ser adquirida pelo seu maior acionista Fairfax Financial Holdings, por $4,7 mil milhões ou $9,0 por
ação.
A General Electric (GE), conglomerado industrial de referência nos EUA, ganhou contratos de
$2,7 mil milhões, provenientes de uma unidade da Sonelgaz, empresa argelina de eletricidade e
gás, uma das maiores encomendas a empresas norte-americanas para geração de energia.
Após o fecho de Wall Street destaque para os resultados da Red Hat, maior fornecedora do
sistema operativo Linux.
As ações da BlackBerry foram revistas em baixa por uma casa de investimento internacional,
após a empresa de smartphones planear cortar postos de trabalho.
A Apple, maior fabricante mundial de smartphones, vendeu 9 milhões dos novos modelos 5S e 5C
em apenas 3 dias, superando o antecipado pelo mercado (6 a 7,5 milhões).
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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 fi m 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 comissõ es 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 proveito s 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 privati zação.
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) inte grou 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 inves timento 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 (%).
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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 atos e omiss ões
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 expressa s 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, 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 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 independen temente 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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