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Resumo dos mercados no dia anterior: 

Europa: a sessão foi mista para os principais índices de ações na região, num dia marcado 

pela subida das yields nas obrigações de governo e por uma queda nos principais índices de 

ações nos EUA.  

 

O índice STOXX600 terminou a sessão praticamente inalterado (+0,05%). 11 dos 19 setores 

do STOXX600 registaram uma evolução positiva na sessão. O setor do Petróleo & Gás 

registou uma subida de 0,87% (+12,8% desde o início do ano), liderando os ganhos no dia. 

Entre os setores que se destacaram pela negativa na sessão encontramos 

Telecomunicações (-2,04%) e Imobiliário (-0,72%). 

  

 No seu relatório sobre a economia europeia, o Fundo Monetário Internacional 

refere que os níveis elevados da taxa de desemprego pode constituir um risco para 

a sustentabilidade do crescimento económico. A instituição acrescenta, que o 

investimento deve crescer, para que possa assegurar a continuação da fase de 

expansão do ciclo económico. É crucial abordar o problema do endividamento 

elevado, mas também o problema do envelhecimento da sociedade. Segundo o 

FMI, a recuperação económica nos países da Zona Euro fornece uma oportunidade 

para se avançar com o reforço da união económica e monetária na região. 

Em Itália, e com o tema da formação de um novo governo ainda no centro das atenções, 

as mais recentes notícias sugerem que os líderes do 5 Stelle e do Lega poderiam, de forma 

alternada, dividir o lugar de primeiro-ministro. Entretanto, de dentro do partido Lega 

continuam a vir indicações em como as regras orçamentais na área do euro têm de ser 

abolidas. As mesmas notícias referem que o acordo de governo entre as duas forças 

políticas poderá ser concluído hoje, continuando a ser referido que a permanência do 

país no euro não está em causa.  

No momento em que escrevemos, a yield a 10 anos das obrigações do Tesouro de Itália 

aumenta 4,5 pontos de base para 1,990%, tendo por base aparentemente notícias do 

País Índice Dia 5 Dias 1 Mês 3 Meses 1 Ano 2018

Reino Unido FTSE 100 0,16% 2,08% 6,31% 6,75% 3,60% 0,46%

Portugal PSI 20 0,12% 2,89% 4,06% 4,32% 8,70% 5,78%

Espanha IBEX 35 -0,49% 0,39% 4,51% 5,07% -6,85% 1,63%

Itália FTSEMIB 0,31% 0,64% 4,14% 8,01% 11,95% 11,18%

França CAC 40 0,23% 0,57% 4,48% 6,33% 2,51% 4,53%

Alemanha DAX -0,06% 0,45% 4,24% 5,05% 1,27% 0,41%

Europa STOXX600 0,05% 0,61% 3,47% 4,21% -0,91% 0,82%

Petróleo & Gás 0,87% Tecnologia -0,72%

Serviços Financeiros 0,82% Imobiliário -0,72%

Seguros 0,76% Telecomunicações -2,04%

Melhores 3 Piores 3

19 principais setores do STOXX Europe 600
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Huffington Post em como a coligação 5 Stelle e Lega poderia solicitar ao Banco Central 

Europeu um write-down de 250 mil milhões de euros na dívida italiana. Entretanto, outras 

notícias referem que essa proposta é antiga e não será incluída no programa subjacente ao 

acordo de governo pretendido pelas duas forças políticas.  

Mercado de dívida de governos na Zona Euro: dia de subidas para as yields nas obrigações 

a 10 anos na região, que acompanharam a yield a 10 anos do Tesouro dos EUA. Portugal 

subiu 2,6 pontos de base para 1,720%.  

 

(Fonte: Bloomberg) 

Frank Smets, presidente do Banco Central da Bélgica e membro do Conselho de 

Governadores do Banco Central Europeu, disse ontem que permanece confiante em 

como a economia da área do euro irá continuar a crescer a um ritmo decente, suportado 

pela evolução da procura interna.  

 Reconheceu a queda recente de alguns indicadores de sentimento, embora estes 

permaneçam em níveis elevados e, portanto, compatíveis com a continuação da 

expansão por parte da economia na região; 

 Vê a retração nos indicadores de sentimento como traduzindo essencialmente 

uma normalização e um regresso a uma tendência de crescimento sustentável. 

Mesmo assim, referiu que é preciso observar com atenção a evolução dos 

indicadores de sentimento.  

Portugal: o PSI20 terminou com uma subida de 0,12%. Apenas 6 das 18 cotadas do índice 

terminaram a sessão com ganhos, com destaque para Navigator (+5,2%) e Altri (+4,4%). 

BCP (-2,7%) e NOS (-1,9%) lideraram as perdas. 
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Matérias-primas/Moedas: o euro desvalorizou 0,75% face ao dólar norte-americano. O 

ouro perdeu 1,75% (num contexto de subida de yields e valorização do dólar norte-

americano). O primeiro futuro do Brent ganhou 0,26% (-0,28% no momento em que 

escrevemos).  

EUA: os 3 principais índices de ações terminaram o dia com as perdas: DJIA -0,78%, 

S&P500 -0,68% e Nasdaq Composite -0,81%. Apenas o setor Energia (+0,01%) não 

terminou o dia no vermelho. Imobiliário (-1,66%) e Saúde (-1,29%) lideraram as perdas. 

 A yield a 10 anos das obrigações do Tesouro dos EUA registou uma subida de 7 

pontos de base para 3,073% (3,062% no momento em que escrevemos). 

Robert Steven Kaplan, presidente do Fed de Dallas (sem voto no Comité em 2018), 

referiu ontem que, neste momento, a Reserva Federal dos EUA atinge os dois objetivos 

do seu mandato. Nesse sentido, defende que o Comité deve prosseguir a subida gradual 

da fed funds rate em direção a uma taxa de juro neutral (entre 2,5% e 3,0%, em termos 

nominais, na opinião deste membro do Comité de Política Monetária da Reserva Federal 

dos EUA).  

 Robert Steven Kaplan considera que, nos próximos 18 meses, o Comité deverá 

decidir se é justificado colocar a fed funds rate numa área restritiva; 

 Vê o nível de equilíbrio para o tamanho do balança da Reserva Federal dos EUA a 

situar-se junto dos 2500 mil milhões de dólares (vs. o nível superior a 4350 mil 

milhões de euros observado no dia 9 de maio); 

 Mostrou-se positivo para a evolução do setor da energia, embora reconheça que a 

cotação do petróleo poderá registar uma queda se houver uma redução nos riscos 

geopolíticos; 

 Considera que o setor empresarial apresenta, de uma forma geral, uma falta de 

capacidade para implementar subidas de preços, sendo que a maior parte das 

forças na economia global são deflacionárias. Desta forma, não vê uma 
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significativa aceleração da inflação e espera pressões inflacionistas moderadas 

no médio prazo; 

 Mostrou preocupação pelo facto de, na próxima fase descente do ciclo económico, 

a economia dos EUA não poder contar com a política orçamental; 

 Considerou que a sua decisão de suportar eventualmente 4 e não 3 subidas de 25 

pontos de base na fed funds rate será tomada mais perto do final do ano. Para já 

acompanha com bastante atenção o flattening da curva para o Tesouro dos EUA.  

A inflação nacional atingiu uma variação mensal de 2,7% em abril na Argentina (vs. 

consenso 2,5%), após 2,3% em março. A taxa de variação anual acelerou de 25,4% para 

25,5% (após 24,8% em 2017). A desvalorização da moeda continua a criar riscos de a 

meta de 15% estabelecida para 2018 não ser atingida.  

 Segundo a Moody’s, o país poderá aumentar a confiança dos investidores através 

do acordo com o FMI, sendo positivo em termos de qualidade de crédito. Referiu 

que o rating atual reflete de forma adequada os riscos, embora reconheça o 

aumento dos desequilíbrios no último ano. Entretanto, do lado do governo da 

Argentina vem o reconhecimento em como o crescimento económico poderá 

desapontar, apontando para a necessidade de limitar os gastos orçamentais.  

Ásia: sessão mista para os principais índices de ações na região: TOPIX -0,27% (com a 

leitura preliminar do PIB no Japão a mostrar uma variação de -0,2% para o 1º trimestre 

de 2018, em termos reais), HANG SENG -0,61% no momento em que escrevemos, 

SHANGHAI COMPOSITE -0,68% no momento em que escrevemos, HSCEI -0,57% no 

momento em que escrevemos, TAIEX +0,21%, KOSPI +0,05% e S&P/ASX200 +0,15%.  

Entretanto, um encontro entre responsáveis das duas Coreias que deveria ter hoje lugar 

foi cancelado, com a Coreia do Norte a justificar a decisão pelos exercícios militares 

conjuntos realizados por EUA e Coreia do Sul. A reação dos mercados na região foi, 

contudo, limitada.  

Resumo dos dados económicos divulgados nos dias anteriores: 

Alemanha: Índice de Sentimento do Instituto ZEW (maio): 

 O índice da situação atual do inquérito do instituto ZEW a analistas dos setores 

bancário e segurador, assim como de departamentos financeiros de empresas na 

Alemanha, registou uma queda de 0,5 pontos em maio para 87,4 (vs. consenso 

85,5); 

 O índice das expectativas fincou inalterado em -8,2 pontos (em linha com o 

consenso), o valor mais baixo desde novembro de 2012. A manutenção do índice 

em terreno negativo aponta para expectativas de abrandamento no ritmo de 

expansão da economia da Alemanha ao longo dos próximos meses; 
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 A média das duas componentes caiu 0,3 pontos para 39,6, atingindo o valor mais 

baixo desde dezembro de 2016, mas permanecendo 1 desvio padrão acima da sua 

média de longo prazo (ver gráfico); 

 

(Fonte: Instituto ZEW) 

 No que se refere à área do euro, a componente das condições correntes registou 

uma queda de 1,6 pontos para 56,1, tendo a componente das expectativas 

registado uma ligeira subida (após a queda observada nos meses anteriores).  

 

(Fonte: Instituto ZEW) 

EUA: Índice de sentimento dos industriais em Nova Iorque - Empire Manufacturing 

(maio): 

 O primeiro indicador regional referente a ser divulgado para maio na área 

industrial mostrou uma subida de 4,3 pontos para 20,1 (vs. consenso 15,0); 
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 O detalhe do inquérito foi de uma forma geral forte, com subidas nas 

componentes de preços pagos (de 47,4 para 54,0) e preços recebidos (de 20,7 para 

23,0), novas encomendas (de 9,0 para 16,0), entregas (de 17,5 para 19,1), 

encomendas por preencher (de 3,7 para 5,0) e número de trabalhadores (de 6,0, 

para 8,7); 

 O índice de expectativas a 6 meses registou uma subida de 18,1 para 31,1. O 

detalhe mostrou aumentos nas componentes de novas encomendas, entregas, 

número de trabalhadores, semana média de trabalho e investimento. 

 

(Fonte: Bloomberg) 

Reino Unido: Relatório de Emprego para março/ abril: 

 A criação de emprego nos 3 meses terminados em março situou-se em 197 mil, 

acima do consenso de 125 mil, traduzindo uma aceleração face ao valor observado 

nos 3 meses terminados em fevereiro (55 mil). Pela positiva, a aceleração na 

criação de emprego deveu-se essencialmente ao aumento dos empregados por 

conta de outrem, uma vez que foi observada uma descida no número de 

empregados por conta própria;  

 A taxa de desemprego ficou inalterada em 4,2% nos 3 meses terminados em 

março (em linha com o que era esperado pelo consenso), mantendo-se nos níveis 

mínimos para o atual ciclo económico e no valor mais baixo desde 1975 (e 

ligeiramente abaixo da estimativa do Banco de Inglaterra para a taxa de equilíbrio 

no longo prazo); 

 A taxa de variação homóloga das remunerações médias semanais abrandou para 

2,6% nos 3 meses terminados em março (em linha com o consenso). Em termos 
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recorrentes, assistiu-se a uma aceleração de 2,8% para 2,9%, em linha com o 

esperado, registando o valor mais elevado desde augusto de 2015.  

Em suma, a criação de emprego para os 3 meses terminados em março revelou-se bem 

acima do esperado pelo consenso. Provavelmente mais relevante (em termos de política 

monetária) foi a continuação da aceleração na taxa de variação homóloga das 

remunerações recorrentes, tendo atingido o valor mais elevado desde agosto de 2015. 

Como é visível pelo gráfico abaixo, também a inflação poderá contribuir para uma 

evolução mais favorável das remunerações em termos reais, o que forneceria suporte à 

procura interna da economia.  

 

(Fonte: Bloomberg) 

Zona Euro: Índice de Produção Industrial (março): 

 O índice registou uma subida de 0,5% em março (vs. consenso +0,7%), ou +0,4% 

para a indústria transformadora. A variação do mês anterior foi revista de -0,8% 

para -0,9%; 

 A taxa de variação homóloga acelerou de 2,6% em fevereiro para 3,0% em março 

(vs. consenso 3,6%); 

 Com a exceção do segmento de bens de equipamento (-0,6%) e bens intermédios 

(-0,1%), os restantes setores registaram uma subida na produção em março: bens 

de consumo duradouros (+1,5%), bens de consumo não duradouros (+1,1%) e 

energia (+0,8%). 

Tendo em conta a informação divulgada ontem pelo Eurostat, o período entre janeiro e 

março apresentou uma taxa de variação trimestral não anualizada de -0,6%, após +1,3% 

no 4º trimestre de 2017 e +1,9% no 3º trimestre de 2017, confirmando a ideia de um fraco 

primeiro trimestre de 2018 para esta área da economia (e uma evolução favorável por 

parte da área dos serviços, tendo em conta o crescimento de 0,4% observado na economia 

da área do euro durante os 3 primeiros meses de 2018).  
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Como é visível pelo gráfico abaixo, a abrandamento na taxa de variação homóloga do 

índice de produção industrial para a área do euro tem acompanhado a retração 

observada no índice PMI da IHS/Markit para esta área da economia. 

 

Zona Euro: Dados do PIB para o 1º trimestre de 2018: 

 Segundo a segunda leitura do Eurostat para a variação do PIB em volume na área 

do euro nos primeiros 3 meses de 2018, a economia registou uma taxa de variação 

trimestral não anualizada de 0,399% (vs. 0,415% na primeira leitura), com 3 casas 

decimais, correspondendo a uma taxa de variação anualizada 1,606% (vs. 2,709% 

no 4º trimestre de 2017 e 1,671% na 1ª leitura do 1º trimestre de 2018), 

provavelmente traduzindo o crescimento mais fraco observado na Alemanha. 

Esta taxa de variação é a mais baixa desde o segundo trimestre de 2016; 

 A taxa de variação homóloga situou-se em 2,508% (vs. 2,525% na 1ª leitura), após 

2,761% no 4º trimestre de 2017. 
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(Fonte: Eurostat) 

Com a segunda leitura são também já conhecidos os dados para um maior número de 

países (ver gráficos). A economia espanhola continua a destacar-se pela positiva.  

 

(Fonte: Eurostat) 

EUA: Vendas a Retalho (abril): 

 As vendas a retalho nominais aumentaram 0,3% em abril (em linha com o 

consenso). A leitura de março foi revista em alta de 0,6% para 0,8%. Excluindo 

automóveis, as vendas cresceram 0,3% em abril, abaixo do que esperado pelo 

consenso de 0,5% (vs. +0,2% em março). Excluindo automóveis e combustíveis, as 

vendas aumentaram 0,3% no mês (vs. consenso +0,4%), após +0,4% em março; 

 A mais importante série das vendas a retalho depois de excluir automóveis, 

combustíveis, materiais de construção e serviços de alimentação (utilizada para 
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avaliar o comportamento dos bens da componente do consumo privado do PIB dos 

EUA), aumentou 0,4% em abril (após uma subida de 0,5% em março), em linha 

com o esperado pelo consenso; 

 O detalhe mostrou uma subida de 0,4% em abril nos materiais de construção (vs. -

1,0% mês anterior). As vendas nas estações de serviço subiram 0,8% (vs. +0,3% em 

março). As vendas de veículos aumentaram 0,1% em abril (vs. +2,1% no mês 

anterior). As vendas fora de loja que incluem as vendas por internet aumentaram 

0,6% em abril (vs. +0,9% em março). 

A manter-se o valor de abril inalterado até ao final do trimestre para o índice das vendas a 

retalho nominais, depois de excluir serviços de alimentação, combustíveis, automóveis e 

materiais de construção, registar-se-ia uma taxa de variação trimestral não anualizada de 

0,7%, o que representa uma aceleração face ao modesto ritmo de crescimento observado 

nos primeiros 3 meses do ano (+0,4%). A taxa de variação dos últimos 3 meses face aos 3 

meses anteriores permanece num valor modesto (1,7% em abril, após 1,6% em março). De 

referir que as variações mensais de fevereiro (de 0,0% para 0,1%) e março (de 0,4% para 

0,5%) foram também revistos ligeiramente em alta. Em suma, um relatório mais positivo 

foi observado pelo segundo mês consecutivo.  

Os cortes de impostos e o mercado de trabalho continuam a ser vistos como um suporte 

para a evolução do consumo privado, embora a subida nos preços dos combustíveis 

represente agora uma ameaça.  

 

(Fonte: US Census Bureau) 

Portugal: Estimativa Rápida do INE para o 1º trimestre de 2018 

 Face ao 4º trimestre de 2017, o PIB em volume cresceu 0,4% nos primeiros 3 

meses de 2018 (vs. consenso 0,6%), após 0,7% no trimestre anterior; 

 A taxa de variação homóloga abrandou de 2,4% no 4º trimestre de 2017 para 2,1% 

no 1º trimestre de 2018, o valor mais baixo desde o 3º trimestre de 2016. A 
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retração na taxa de variação homóloga do PIB em volume de Portugal 

acompanha a evolução do indicador coincidente do Banco de Portugal para a 

atividade económica (ver gráfico), refletindo em parte uma base de comparação 

desfavorável; 

 

(Fonte: INE, Banco de Portugal) 

 A manter-se inalterado o PIB em volume nos 3 trimestres seguintes, a economia 

registaria uma taxa de crescimento de 1,4% em 2018, após 2,7% em 2017.  

 

(Fonte: INE) 

O detalhe por agregados do lado da procura e da oferta será apenas conhecido no dia 30 

de maio, com a divulgação das Contas Nacionais Trimestrais para o 1º trimestre de 2018. 

De acordo com o comunicado divulgado pelo INE, o contributo da procura externa líquida 

para a taxa de variação trimestral não anualizada do PIB foi negativo, após ter sido positivo 
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no trimestre anterior, observando-se um aumento das importações de bens e serviços 

superior ao das exportações de bens e serviços. O contributo positivo da procura interna 

aumentou no 1º trimestre, em resultado da aceleração da formação bruta de capital fixo e 

do consumo privado. 

No que diz respeito à taxa de variação homóloga, o INE referiu que o contributo positivo da 

procura interna estabilizou no 1º trimestre de 2018, verificando-se uma ligeira desaceleração 

do consumo privado, enquanto o investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais 

acentuado, determinado pelo comportamento da variação de existências, refletindo o efeito 

base do contributo negativo verificado no 1º trimestre de 2017. 

Notícias: 

Mota-Engil: o Norges Bank aumentou a sua participação no capital social da Mota Engil de 

2,022% para 2,689%, tendo posteriormente reduzido para 2,595% (Comunicado da Mota-

Engil na CMVM) 

CTT: o grupo comunicou ter assinado no dia 15 de maio um contrato promessa de compra 

e venda de um imóvel na propriedade da empresa em Lisboa, conforme a sua política de 

alienação dos ativos não estratégicos, quando estejam reunidas as necessárias condições 

de mercado. O preço devido pela venda do mesmo é de 10,3 milhões de euros, o que 

representará uma mais-valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 milhões de 

euros, com um impacto fiscal de cerca de 1,1 milhões de euros. Até ao momento, os CTT 

receberam a quantia de 1,0 milhão de euro a título de sinal e princípio de pagamento, 

devendo o remanescente ser pago aquando da outorga da escritura pública de venda 

definitiva, a qual deverá ter lugar no prazo máximo de 6 meses (Comunicado dos CTT na 

CMVM) 

Sonae Capital: os títulos irão transaccionar sem o direito ao dividendo de 0,06 euros por 

ação (em termos brutos), a partir de 28 de maio de 2018 (inclusive) (Bloomberg) 

Telepizza: Yum!Brands e Telepizza estabeleceram uma parceria para a expansão dos 

negócios na América Latina, Caraíbas, Espanha, Portugal e Suíça (Bloomberg) 

OHL: receitas, EBITDA, EBIT e resultado líquido atingiram 712,5, -44, -36,4 e -144,9 milhões 

de euros, respetivamente, no 1º trimestre de 2018 (Blomberg) 

Pharol: a Oi adiou a apresentação das contas referentes ao 1º trimestre de 2018 do dia 15 

para o 28 de maio de 2018, justificada pela reavaliação conjunta da empresa e dos auditores 

independentes em relação ao momento adequado para o reconhecimento contabilístico da 

reestruturação da dívida. Entretanto, a Oi optou por divulgar antecipadamente o EBITDA do 1º 

trimestre de 2018, tendo atingido 1,56 mil milhões de BRL (vs. consenso 1,497 mil milhões de 

BRL) (Comunicado da Pharol na CMVM) 

Mediaset: o EBITDA para o 1º trimestre de 2018 situou-se em 317,9 milhões de euros, 

abaixo do consenso de 322 milhões de euros. As receitas atingiram 860,6 milhões de 

euros, face ao consenso de 857,6 milhões de euros (Bloomberg) 
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Alitalia: antes de apresentar eventuais ofertas, a EasyJet e outros interessados na compra, 

esperam ver as reformas do governo do país para a Alitalia (Bloomberg) 

STMicroelectronics: o CEO da empresa vê um crescimento das receitas entre 14-17% em 

termos homólogos em 2018. Acrescentou que a desvalorização do euro é uma vantagem 

para a empresa (Bloomberg) 

Aeroports de Paris: numa entrevista, a Ministra dos Transportes Elisabeth Borne, disse 

que o governo considera vender algumas holdings nas quais o Estado francês tem 

participações. No que se refere aos Aeroports de Paris, contudo, a mesma recusou 

detalhar se serão incluídos no plano de alienação, acrescentando que a empresa é um 

ativo estratégico e que tem de ser regulada fortemente pelo Estado (Bloomberg) 

França: a Ministra dos Transportes Elisabeth Borne disse que o governo não pretende 

vender a sua participação na Air-France-KLM (Bloomberg) 

França: o Primeiro-ministro de França Edouard Philippe reiterou, numa entrevista com o 

Le Monde, que a SNCF deverá ser sujeita as reformas, mas que não será privatizada 

(Bloomberg) 

Iliad: o CEO Thomas Reynaud disse que a empresa pretende lançar os seus serviços em 

Itália em breve (Bloomberg) 

Destaques do dia: a atenção estará na leitura nos EUA do índice da produção industrial 

para abril. Teremos também dados para o mercado de habitação com a divulgação das 

casas em início de construção para o mesmo mês. 

Na área do euro, tem hoje início um colóquio de dois dias a propósito do final do 

mandato de Vítor Constâncio, sendo esperados discursos por parte de vários membros 

do Comité Executivo do Banco Central Europeu, incluindo por parte de Mario Draghi (já 

durante o dia de hoje). Em termos de dados económicos, o Eurostat divulga os dados finais 

para a leitura de abril do índice harmonizado dos preços no consumo.  

O Banco Central da Polónia realiza mais uma reunião de política monetária.  

Realiza-se hoje mais uma reunião do Comité de Política Monetária do Banco Central do 

Brasil (COPOM), com o consenso à espera de um corte em 25 pontos de base na taxa de 

juro SELIC para 6,25% (um novo mínimo histórico), num ambiente benigno em termos de 

pressões inflacionistas e marcado por um significativo hiato do produto na economia.  

 A atenção estará (1) na linguagem utilizado no comunicado no que se refere ao 

final do ciclo de descida de taxas iniciado em 2016 (num acumulado de 775 pontos 

de base até ao momento), principalmente tendo em conta o enquadramento mais 

desfavorável que tem sido observado recentemente para os mercados 

emergentes, a incerteza política (eleições no 4º trimestre de 2018) & orçamental 

doméstica e o enfraquecimento recente do BRL, assim como (2) nas previsões para 

a inflação no final de 2018 e 2019 face às metas definidas (4,50% e 4,25%, segundo 
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a mesma ordem), tendo em conta as expectativas do mercado para a taxa SELIC e 

o BRL/USD. 

 

(Fonte: Bloomberg) 

Em termos de dados económicos no Brasil, o indicador coincidente IBC-Br do Banco 

Central do Brasil para março será hoje divulgado. 

A Alemanha reabre a emissão 0,5% fevereiro 2028, para um montante de 2 mil milhões de 

euros. 

A cotação dos CTT negoceia sem o direito ao dividendo de 2017 a partir de hoje (inclusive). 

Ainda em Portugal, o IGCP realiza dois leilões das linhas de BT com maturidades em 

novembro de 2018 e em maio de 2019, com um montante indicativo global entre 1500 e 

1750 milhões de euros. 

Resultados EUA:  

 

Resultados Europa:  

quarta-feira, 16 maio 2018

Macy's (M US, 1º trim. 2018/19, consenso: $0,366, antes de abertura)

Cisco Systems (CSCO US, 3º trim. 2017/18, consenso: $0,651guidance: $0,651, depois de fecho)
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Macro:  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disclaimer 

As informações e opinião constantes do presente foram preparadas pela PATRIS - 

SOCIEDADE CORRETORA, S.A.  (“Patris”), que integra o grupo de sociedades que tem como 

holding a PATRIS INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. (Grupo Patris), cujo capital se encontra 

disperso na Alternext, que detém 100% do capital social e direitos de voto da REAL VIDA 

SEGUROS S.A. que, por sua vez, detém 100% do capital social e direitos de voto da Patris. 

As informações aqui contidas são baseadas em dados disponíveis ao público, obtidos a 

partir de fontes consideradas fidedignas, não tendo sido objeto de uma verificação 

independente. Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, a Patris não garante, 

expressa ou implicitamente, a exatidão, completude e/ou correção dos referidos dados, 

nem em relação a qualquer omissão. Este documento, ou parte dele, não poderá ser (i) 

alterado, (ii) transmitido ou distribuído ou (iii) copiado ou duplicado por qualquer forma 

ou meio, sem o prévio consentimento escrito da Patris.  

quarta-feira, 16 maio 2018

Aeroports de Paris (ADP FP, abril 2018, vendas)

Telecom Italia (TIT IM, 1º trim. 2018)

Mondi (MNDI LN, 1º trim. 2018)

CNP Assurances (CNP FP, 1º trim. 2018, antes de abertura)

Burberry Group (BRBY LN, 2017/18, consenso: £0,798)

Alstom (ALO FP, 2017/18, consenso: €1,882, antes de abertura)

Wirecard (WDI GR, 1º trim. 2018, consenso: €0,558, antes de abertura)

Ageas (AGS BB, 1º trim. 2018, consenso: €0,867, antes de abertura)

quarta-feira, 16 maio 2018

09:00 - Itália: Vendas da indústria (mar., var. mensal) (anterior: 0,5%)

09:00 - Itália: Encomendas da indústria (mar., var. mensal) (anterior: -0,6%)

12:30 - Brasil: Índice de atividade económica do Banco Central do Brasil (mar., var mensal) (consenso: -0,30%, anterior: 0,09%)

12:30 - Brasil: Índice de atividade económica do Banco Central do Brasil (mar., var homóloga) (consenso: 0,20%, anterior: 0,66%)

13:00 - Discurso de Mario Draghi, Presidente do Banco Central Europeu, em Frankfurt

13:30 - Participação de Benoît Coeuré, membro do Comité Executivo do Banco Central Europeu, num debate em Frankfurt

13:30 - EUA: Casas em início de construção (abr., milhares, anualizado) (consenso: 1310, anterior: 1319)

13:30 - EUA: Licencas de construção (abr., milhares, anualizado) (consenso: 1350, anterior: 1379)

13:30 - Discurso de Raphael Bostic, Presidente do Fed de Atlanta (com voto no Comité em 2018) sobre as perspetivas para a economia dos EUA

14:15 - EUA: Índice de produção industrial (abr., var. mensal) (consenso: 0,6%, anterior: 0,5%)

14:15 - EUA: Índice de produção da indústria transformadora (abr., var. mensal) (consenso: 0,5%, anterior: 0,1%)

15:30 - Participação de Peter Praet, membro do Comité Executivo do Banco Central Europeu, num debate em Frankfurt

22:30 - Discurso de James Bullard, Presidente do Fed de St. Louis (sem voto no Comité em 2018)
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Os analistas envolvidos na elaboração do presente relatório não receberam, não recebem 

e não virão a receber qualquer compensação, direta ou indireta, em função das 

informações constantes deste relatório.  

A PATRIS - SOCIEDADE CORRETORA, S.A.  ou outra sociedade do Grupo Patris ou os 

respectivos acionistas, administradores, e/ou colaboradores poderão realizar operações 

pessoais que tenham por objeto os valores mobiliários referidos no presente relatório, a 

qualquer momento e sem aviso prévio. 

Este documento não constitui uma oferta, convite, solicitação ou recomendação pessoal 

para comprar, subscrever ou vender quaisquer dos valores mobiliários mencionados neste 

relatório. Qualquer opinião contida neste relatório e os investimentos aos quais o mesmo 

se refere poderão não ser apropriados para determinados investidores devido à sua 

posição financeira e aos seus objetivos de investimento. Os investidores devem analisar 

cuidadosamente este relatório e considerá-lo apenas como umas das variáveis a tomar em 

consideração nas respetivas decisões de investimento.  

O presente relatório reflete a opinião dos nossos analistas reportada à presente data e não 

terá de ser atualizado no caso de alteração de opinião ou das informações subjacentes. A 

opinião contida neste relatório poderá ser alterada sem aviso prévio.  

Qualquer opinião contida neste relatório pode ficar desatualizada como consequência de 

alterações nas condições de mercado, leis aplicáveis e de outros fatores. Deverá ainda 

considerar-se que o analista poderá proceder a alterações nas estimativas, nos 

pressupostos e na metodologia de avaliação utilizadas.  

O presente relatório foi preparado para efeitos meramente informativos, não tendo em 

conta os objetivos específicos de investimento, situação financeira e as necessidades 

particulares de nenhuma pessoa específica que possa receber o mesmo. Este relatório não 

tem, portanto, qualquer destinatário específico.  

A Patris está sujeita a elevados padrões internos de comportamento associados ao 

mercado de capitais, preparados com base na legislação aplicável, quer do Estado 

Português, quer da União Europeia, e que incluem regras para prevenir e evitar conflitos 

de interesses e barreiras na divulgação da informação.  
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Os investidores deverão ter especialmente presente que os rendimentos dos valores 

mobiliários identificados no presente relatório - no caso de ser feita alguma referência a 

esses rendimentos - poderão variar e o preço dos referidos valores poderá subir ou descer. 

Os investidores devem estar assim conscientes que poderão receber menos do que 

inicialmente investido. Apesar do presente relatório poder fazer referência ao histórico de 

performance de valores mobiliários, a performance passada não constitui garantia de 

performance futura. Além disso, as condições de mercado, leis aplicáveis e outros fatores 

que têm efeito na performance são todos suscetíveis de se alterar, com a consequente 

alteração da informação constante do presente relatório. A PATRIS CORRETORA ou 

qualquer outra sociedade do Grupo Patris não aceita, dentro dos limites permitidos pela 

lei aplicável, qualquer responsabilidade, seja a que título for, direta ou indireta, resultante 

das perdas que poderão surgir devido à utilização da informação contida neste relatório.  

A atividade da Patris é supervisionada pelo Banco de Portugal e pela Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários.  

Os preços dos valores mobiliários referidos no presente relatório referem-se às cotações 

de fecho do dia indicado, salvo, quando expressamente indicado, se basear noutra forma 

de cotação. 
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