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FECHO DOS MERCADOS

Síria volta a dominar atenções

PORTUGAL

EDP Renováveis vende participação de 49% do capital do Parque Eólico Wheat
EUROPA

Inditex – Mib sobe preço alvo de €110,10 (final de 2013) para €111,90 (final de 2014)
Fraport registou uma subida de 5,6% no tráfego de passageiros em agosto
SAP quer completar a aquisição da Kxen até final do 4ºtrimestre
Telefónica ponderar aumentar a sua participação na Telecom Itália, diz WSJ
La Caixa estuda redução de posição na Gas Natural, diz Expansion
Kingfisher supera nas receitas, mas desilude nos resultados semestrais
Apple apresentou ontem dois novos modelos de iPhones e anima a sua fornecedora
ARM Holdings, empresa que desenha os semicondutores.

EUA

McDonald’s - vendas comparáveis aumentaram 1,9% em agosto, motivadas pelo
crescimento de 3,3% na Europa
Goldman Sachs, a Visa e a Nike irão entrar para a composição do Dow Jones
Industrial Average, para o lugar do Bank of America, HP e Alcoa.
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Fecho dos Mercados
Síria volta a dominar atenções
Portugal. O PSI20 subiu ontem 1,3% para os 6031 pontos, com 15 títulos em alta. O volume foi
normal, transacionando-se 175 milhões de ações, correspondentes a €112 milhões (17% acima da
média de três meses). As subidas do BES (+3,7% para os €0,845) e da Jerónimo Martins (+1,9%
para os €15,335) apresentaram as maiores contribuições para a valorização do índice nacional.
Destaque ainda para a Sonae (+3,4% para os €0,90) e para a Sonae Industria (+3% para os
€0,52). A Portugal Telecom subiu 1,6% para os €3,144. A Cofina liderou as perdas percentuais (1,7% para os €0,45), seguida da Galp Energia (-0,7% para os €13,125) e da Mota Engil (-0,3%
para os €2,782).
Europa. As praças europeias encerraram em ambiente de otimismo a sessão de terça-feira, com o
índice alemão DAX a avançar mais de 2%. A sustentar os ganhos terá estado uma notícia da
agência a russa Interfax, segundo a qual o Governo da Síria aceitou a proposta da Rússia de
entregar o arsenal de armas químicas do Exército sírio a inspetores internacionais que tratarão da
sua destruição. A concretizar-se esta medida poderia levar ao abandono de um ataque das tropas
norte-americanas, o que alivia as tensões no Médio Oriente, levando as matérias-primas,
nomeadamente o preço do petróleo, a recuar. Os bons dados macroeconómicos, em especial o
maior aumento das vendas a retalho na China, também contribuíram para animar os investidores.
O índice Stoxx 600 avançou 1,4% (310,02), o DAX ganhou 2,1% (8446,54), o CAC subiu 1,9%
(4116,64), o FTSE acumulou 0,8% (6583,99) e o IBEX valorizou 2% (8801,6). Os setores que
maiores valorizações apresentaram foram Automóvel (+2,49%), Químico (+2,06%) e Segurador
(+2,02%).
EUA. Dow +0,8% (15191,06), S&P 500 +0,7% (1683,99), Nasdaq +0,6% (3729,022). Todos os
setores encerraram positivos: Industrials (+1,43%), Financials (+1,18%), Telecom Services
(+1,12%), Consumer Discretionary (+0,97%), Materials (+0,88%), Utilities (+0,72%), Health Care
(+0,61%), Info Technology (+0,57%), Consumer Staples (+0,08%) e Energy (+0,02%). O volume
da NYSE situou-se nos 719 milhões, 7% acima da média dos últimos três meses (672 milhões).
Os ganhos ultrapassaram as perdas 2,6 vezes.

Hot Stock
A Apple apresentou ontem dois novos modelos de iPhones, o 5S com tecnologia de identificação
por impressão digital e o 5C, modelo mais barato. A notícia está a animar a ARM Holdings,
empresa que desenha os semicondutores, fornecedora da maior fabricante mundial de
smartphone.

Portugal
A EDP Renováveis alcançou um acordo com a Fiera Axium para a venda de uma participação
acionista representativa de 49% do capital do Parque Eólico Wheat Field, localizado nos EUA e
com capacidade instalada de 97 MW. O projeto foi instalado no 1T09 (4,5 anos em operação) e tem
um contracto de venda de energia (CAE) vigente por 20 anos. CMVM
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Europa
Atualização de estimativas de Inditex leva a subida de preço alvo
Atualizámos as nossas estimativas da Inditex, tendo revisto o preço alvo de €110.10 (final de 2013)
para €111.90 (final de 2014), com um recomendação de Manter (risco médio).A atualização de
estimativas teve um impacto negativo de €4,10 no preço alvo da Inditex (ajustamento em ligeira
baixa de áreas de abertura; ajustamento de margem bruta, margem EBITDA, Capex e D&A para os
próximos anos) enquanto a passagem do preço alvo de 2013 para 2014 teve um impacto positivo
de €5,90. Em ternos globais, continuamos a ter confiança na Inditex, a qual continua a refletir uma
forte estratégia de crescimento e internacionalização. Refira-se que os resultados do 2ºTrimestre
de 2013 serão apresentados dia 18 de Setembro (antes da abertura do mercado). Para mais
informações por favor consulte o nosso Snapshot: “Inditex– Benefiting from a strong strategy” –
Neutral, Medium Risk (Target YE13: €111,90)
João Flores, Analista de Ações
A Fraport, operador de aeroportos, entre os quais o de Frankfurt, registou uma subida de 5,6% no
tráfego de passageiros em agosto e de 1,4% no de mercadorias.
A SAP, líder mundial de software de gestão de negócio, quer completar a aquisição da Kxen
(empresa de análise preditiva) até ao final do 4º trimestre.
De acordo com o The Wall Street Journal, a Telefónica está a ponderar aumentar a sua
participação na Telecom Itália.
O jornal espanhol Expansion dá conta que o La Caixa está a estudar a venda de uma parte da sua
posição de cerca de 34% na Gas Natural, ficando apenas com 20% de participação.
Segundo a imprensa espanhola, os bancos Santander e Banco Popular podem vender as suas
unidades do ramo imobiliário.
A britânica Kingfisher, maior retalhista de produtos para o lar da Europa, apresentou uma quebra
de 1,6% nos resultados ajustados antes de impostos, para os £365 milhões, falhando os £367
milhões aguardados pelo mercado. As receitas cresceram 4,3% para os €5,72 mil milhões,
ultrapassando os £5,69 mil milhões.

EUA
As vendas comparáveis da McDonald’s, maior cadeia de restaurantes mundial, isto é, em lojas
abertas há pelo menos 13 meses, aumentaram 1,9% em agosto, muito acima dos 0,3% previstos
pelos analistas. A motivar esteve o crescimento de 3,3% na Europa, quando era estimada uma
quebra de 0,1%. Nos EUA a subida foi de 0,2%, abaixo dos 0,8% esperados. Na Ásia-Pacífico,
Médio Oriente e África recuaram 0,5%.
A Goldman Sachs, a Visa e a Nike irão entrar para a composição do Dow Jones Industrial
Average, para o lugar do Bank of America, HP e Alcoa.
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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 "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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