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Fecho dos Mercados
Europa contraria otimismo de Wall Street no arranque da semana
Portugal. O PSI20 recuou 0,4% para os 5953 pontos, com 11 títulos em queda. O volume foi
fraco, transacionando-se 52,4 milhões de ações, correspondentes a €65,2 milhões (32% abaixo da
média de três meses). As descidas da Jerónimo Martins (-1,5% para os €15,045) e da Galp
Energia (-1% para os €13,215) foram as que mais penalizaram o índice nacional. A Mota Engil
liderou as perdas percentuais (-1,5% para os €2,79). A Portugal Telecom recuou 0,1% para os
€3,095, acompanhando a tendência do setor na Europa. Pela positiva destacou-se o BES, a subir
1,7% para os €0,815, liderando os ganhos percentuais, seguido da Cofina (+0,9% para os €0,458)
e da Zon Optimus (+0,8% para os €4,27).
Europa. As praças europeias encerraram praticamente como tinham iniciado a sessão, ou seja,
com a maioria em terreno negativo, ainda que as perdas tenham sido ligeiras. Os investidores
estão de olhos postos na rentrée política do Senado norte-americano, para perceberem se Barack
Obama vai conseguir aprovação para um ataque militar limitado à Síria. O índice Stoxx 600 cedeu
0,1% (305,84), o DAX ganhou 0,01% (8276,32), o CAC desceu 0,2% (4040,33), o FTSE deslizou
0,3% (6530,74) e o IBEX desvalorizou 0,3% (8632,5). Os setores que mais perderam foram
Energético (-1,11%), Alimentação & Bebidas (-0,94%) e Farmacêutico (-0,6%). Pelo contrário, os
setores que mais subiram foram Segurador (+0,99%), Tecnológico (+0,71%) e Automóvel
(+0,57%).
EUA. Dow +0,9% (15063,12), S&P 500 +1% (1671,71), Nasdaq +1,3% (3706,183).Todos os
setores encerraram positivos: Materials (+1,52%), Info Technology (+1,29%), Industrials (+1,21%),
Financials (+1,14%), Energy (+1,02%), Consumer Discretionary (+0,92%), Consumer Staples
(+0,77%), Health Care (+0,65%), Utilities (+0,41%) e Telecom Services (+0,2%). Os ganhos
ultrapassaram as perdas 8,3 vezes.

Hot Stock
A Neste Oil, finlandesa que refina e comercializa produtos petrolíferos, reviu em alta a sua
estimativa de resultados este ano, prevendo que o resultado operacional registe uma melhoria
significativa para mais de €530 milhões (vs. €355 milhões no ano anterior). A impulsionar está o
aumento das receitas provenientes de energias renováveis, especialmente na América do
Norte, beneficiadas por condições de mercado extremamente favoráveis no 3º trimestre.

Portugal
Efetivado aumento da participação da Sonae na Sonaecom
De acordo com comunicado da Sonaecom à CMVM, foi efetivado o exercício da opção de compra
da Sonae sobre a participação de 20% da France Telecom-Orange na Sonaecom que tinha sido
anunciado no passado dia 27 de Agosto. Deste modo, a participação da FT-Orange na Sonaecom
foi reduzida de 20% para 0%, enquanto a participação da Sonae na Sonaecom foi reforçada em
20% para cerca de 74%.
Recorde-se que a nossa avaliação da Sonae já inclui esta operação, a qual teve um impacto
positivo de €0.05 no preço alvo da Sonae para os €1,20.
Sonae: Recomendação de Compra, risco medio, preço alvo €1,20 final de 2013
João Flores, Analista de Ações
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A Galp Energia anunciou que o poço de exploração Moosehead-1, o terceiro poço da campanha
de exploração de 2013 no offshore da República da Namíbia foi concluído, tendo sido considerado
um poço seco. O poço Moosehead-1, localizado na licença de exploração petrolífera PEL 24, foi
perfurado em lâmina de água de cerca de 1 716 metros e atingiu uma profundidade final de 4.170
metros. O poço está a ser fechado e abandonado. (CMVM)

Europa
A Alcatel-Lucent, maior fornecedor de redes de telefone fixo do mundo, foi revista em alta pela
Kepler (subiu price target de €2,30 para €3, recomendação compra), o que está a impulsionar os
títulos da empresa esta manhã.
Segundo a imprensa, a Etihad Airways, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, está a
ponderar investir na Alitalia, empresa onde a Air France) tem uma participação na ordem dos 25%,
o que está a motivar as ações da transportadora aérea francesa, que subia 7,11% para os €6,48.
A Glencore Xstrata, empresa de comercialização de commodities, reviu em alta a sua estimativa
de sinergias geradas pela fusão da Glencore com a Xstrata (completada há 4 meses), estimando
que as mesmas atinjam os $2 mil milhões no próximo ano, motivadas pela maior redução de custos
Paul Singer, milionário gestor de hedge-fund, aumentou a sua participação na Kabel Deutschland
para os 10,9%, quando nos aproximamos do deadline para a decisão da aceitação por parte dos
acionistas da proposta de aquisição lançada pela Vodafone. A Kabel Deutschland descia 0,25%
para os €85,01.
O Banco Sabadell, quinto maior banco espanhol, já completou a primeira parte do aumento de
capital de €1,383 mil milhões, no valor de €650 milhões com 396,3 milhões de ações ao preço de
€1,64 cada (30 milhões em ações próprias e o restante em novas ações), equivalente a 10,99% do
novo capital.

EUA
A Delta Air Lines vai reentrar para o índice S&P 500 substituindo a BMC Software. Depois da
falência em 2005, a segunda maior companhia aéreas mundial conseguiu regressar ao pagamento
de dividendos e reduzir a dívida.
A Apple terá hoje um evento para investidores, onde serão apresentados novos modelos do
iPhone.
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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 "Coleader", 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 (%).
Recomendação
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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 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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