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Fecho dos Mercados
Apple cai mais de 5% após apresentação de novos iPhones
Portugal. O PSI20 subiu 0,2% na sessão de ontem, para os 6045 pontos, com 11 títulos em alta.
O volume foi normal, transacionando-se 71,0 milhões de ações, correspondentes a €73,9 milhões
(23% abaixo da média de três meses). As subidas da Galp Energia (+0,7% para os €13,215) e da
Portugal Telecom (+0,7% para os €3,166) apresentaram as maiores contribuições para a
valorização do índice nacional. Pela positiva destacou-se ainda a Sonae Industria, a subir 3,5%
para os €0,538, liderando os ganhos percentuais, seguida da Portucel (+1,0% para os €2,65). O
Banif liderou as perdas percentuais (-9,1% para os €0,01), seguida da Zon Optimus (-0,9% para
os €4,22) e da Cofina (-0,7% para os €0,447).
Europa. No dia que marcou os doze anos do ataque terrorista que derrubou as torres gémeas em
Nova Iorque, as praças europeias encerraram na sua globalidade em alta. Um dos principais
destaques da sessão foi o pedido de Barack Obama para o Congresso norte-americano adiar a
votação sobre uma intervenção militar na Síria. O índice Stoxx 600 avançou 0,3% (310,84), o DAX
ganhou 0,6% (8495,73), o CAC subiu 0,1% (4119,11), o FTSE escalou 0,1% (6588,43) e o IBEX
valorizou 0,8% (8875,2). Os setores que maiores valorizações apresentaram foram Utilities
(+1,85%), Automóvel (+0,89%) e Telecomunicações (+0,78%). Pelo contrário, os setores que mais
caíram foram Personal & HouseHold Goods (-0,24%), Retalho (-0,17%) e Serviços Financeiros (0,15%).
EUA. Dow +0,9% (15326,6), S&P 500 +0,3% (1689,13), Nasdaq -0,1% (3725,01). Os setores que
encerraram positivos foram: Energy (+0,76%) e Consumer Staples (+0,75%), Health Care
(+0,71%), Consumer Discretionary (+0,69%), Materials (+0,61%), Industrials (+0,5%), Financials
(+0,13%) e Telecom Services (+0,03%). Os setores que encerraram negativos foram: Utilities ( 0,92%) e Info Technology (-0,52%). O volume da NYSE situou-se nos 615 milhões, 8% abaixo da
média dos últimos três meses (672 milhões). Os ganhos ultrapassaram as perdas 1,4 vezes. Em
Wall Street, a Apple tombou mais de 5%, depois de ter apresentado os novos modelos de
iPhones, optando por fazer a diferenciação das concorrentes através da redução de preço, o que
desiludiu o mercado, que esperava surpresas a nível de software.

Hot Stock
A Vivendi, maior empresa de media da Europa, estará próxima de concluir o plano de separação
das suas unidades de telecomunicações e media, num processo de reorganização da empresa
que já decorre há algum tempo.

Portugal
BCP atualizou o seu plano Estratégico
O BCP divulgou ontem depois do fecho a atualização do seu Plano Estratégico, que cumpre com
as decisões da “DG Comp”. O mesmo pode ser consultado no site da CMVM. Salienta -se no
entanto a redução dos custos operacionais com o encerramento da rede de retalho doméstica para
700 balcões em 2017 e 7500 colaboradores. Os ativos ponderados pelo risco deverão se reduzir
para €40 mil milhões em 2017 os quais juntamente com a geração de resultados, minoritários e
outros permitirão fazer o reembolso dos instrumentos híbridos (Coco’s) €3 Mil milhões a começar
em 2014.
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Europa
A Sanofi, maior farmacêutica francesa, retirou o pedido de registo nos Estados Unidos de um
medicamento experimental para a diabetes.
De acordo com o seu CEO Peter Terium, a RWE, segunda maior utility alemã, planeia cortar o
dividendo deste ano depois de no ano passado ter pago €2 por ação.
A retalhista britânica Home Retail Group apresentou receitas do segundo trimestre fiscal melhor
que o esperado. As vendas comparáveis da cadeia Argos cresceram 2,7% (vs. 2% consenso) e da
Homebase aumentaram 11%, bastante acima dos 3% previstos pelos analistas.
O Norges Bank reduziu a sua participação na EDF, com a venda de 13 milhões de ações. Segundo
a Bloomberg, o preço de colocação terá sido de €21,45 por ação, o que corresponde a um
desconto de 3,6% em relação ao fecho de ontem (€22,235).
A Coca Cola HBC AG, a Sports Direct International e a Mondi Plc vão integrar a composição do
Footsie 100, para o lugar da John Wood Group, da ENRC e da Serco Group.

EUA
A Verizon, segunda maior telecom dos EUA, está preparada para fazer uma emissão de $49 mil
milhões de dívida, de forma a sustentar a operação de compra da participação da Vodafone no
joint venture da unidade wireless nos EUA, negócio de $130 mil milhões. As preocupações dos
investidores com esta emissão de dívidas, sem precedentes para a empresa, em títulos cujas
maturidades variam entre os 3 e os 30 ano, ocorrem depois da Apple ter feito uma emissão a 10
anos, pagando um cupão de 2,4% acrescida de um spread de 75pb.
A Apple, apresentou na terça-feira dois novos modelos de iPhones, o 5S com tecnologia de
identificação por impressão digital e o 5C, modelo mais barato. Contudo, os títulos estão a reagir
em baixa na pré-abertura, uma vez que o preço (baixo) de colocação dos novos aparelhos no
mercado desiludiu os analistas, pois poderá refletir-se nas receitas da empresa, a menos que seja
compensado por um crescimento robusto do número de unidades vendidas no futuro.
Wang Jianlin, o homem mais rico na China, contratou dois bancos de investimento para comprar
empresas de hotelaria, principalmente nos Estados Unidos, podendo beneficiar a maior cadeia de
hotéis norte-americana Marriott International.
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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 g rupo 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 p resta 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 qu alquer operação, 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 relató rio 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 rela tório. 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, 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 c omo 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 lis ta de
distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de conhecimento de terceiros.
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