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Fecho deste relatório

Bolsas
Úl ti mo A nte ri or %  di a %  a no

Dow Jones Ind. 26.247 26.062 0,7% 6,2%
S&P 500 2.904 2.889 0,5% 8,6%
NASDAQ 100 7.494 7.435 0,8% 17,2%
Nikkei 225 23.673 23.421 1,1% 4,0%
EuroStoxx50 3.358 3.346 0,4% -4,2%
PSI2 0 5 .3 6 1 5 .3 2 9 0 ,6 % -0 ,5 %
IBEX 35 9.448 9.405 0,5% -5,9%
DAX (ALE) 12.158 12.096 0,5% -5,9%
CAC 40 (FRA) 5.364 5.349 0,3% 1,0%
FTSE 100 (GB) 7.300 7.302 0,0% -5,0%
FTSE MIB (ITA) 21.228 21.111 0,6% -2,9%
Australia 6.190 6.161 0,5% 2,1%
Shanghai 2.864 2.827 1,3% -17,3%
Singapur 3.171 3.139 1,0% -6,8%
Corea 2.308 2.309 0,0% -6,4%
Hong Kong 27.461 27.085 1,4% -8,2%
India 37.418 37.291 0,3% 9,9%
Brasil 78.314 76.789 2,0% 2,5%
México 49.662 49.399 0,5% 0,6%

Ma i ore s subi da s e  de sci da s
PSI2 0 %  di a %  di a
SONAE 4,4% PHAROL SGPS -1,2%
ALTRI SGPS S 3,2% GALP ENERGIA -0,7%
BANCO COM PO 1,6% EDP -0,4%
EuroStoxx 5 0 %  di a %  di a
VOLKSWAGEN-P 4,4% KONINKLIJKE -1,2%
NOKIA OYJ 3,2% AIRBUS SE -0,7%
ASML HOLDING 1,6% SCHNEIDER EL -0,4%
Dow J one s %  di a %  di a
NIKE INC -CL 2,4% DOWDUPONT IN -1,2%
BOEING CO/TH 2,1% COCA-COLA CO -0,8%
CATERPILLAR 2,0% VERIZON COMM -0,6%
F uturos
*Var. desde fecho noturno. Úl ti mo Va r. Pts. %  di a

2.907 -0,50 -0,02%
EuroStoxx50 3.364 1,0 0,03%

12.178 9,0 0,00%
159 -0,05 -0,03%

O bri ga çõe s
1 8 /se t 1 7 /se t %  di a %  a no

Alemanha 2A -0,52% -0,53% 0,7pb 10,60
Alemanha 10A 0,48% 0,46% 2,2pb 5,3
EUA 2A 2,80% 2,78% 2,1pb 91,6
EUA 10A 3,06% 2,99% 6,8pb 64,97
Japão 2A -0,103% -0,104% 0,1pb 2,90
Japão 10A 0,116% 0,117% -0,1pb 6,80

Spreads obrigações em pontos base

Ta xa s de  C â mbi o
1 8 /se t 1 7 /se t %  di a %  a no

Euro-Dól a r 1 ,1 6 7 1 ,1 6 8  -0 ,1 %  -2 ,8 %
Euro-Libra 0,887 0,888  -0,0%  -0,1%
Euro-Yen 131,1 130,7 +0,3%  -3,1%
Dólar-Yen 112,4 112,4  -0,0%  -0,3%

+/- dia: em pb; %ano: Var. desde fecho do ano anterior

Ma té ri a s pri ma s
1 8 /se t 1 7 /se t %  di a %  a no

CRBs n.d. n.d. n.d.
B re nt ($ /b) 7 8 ,7 7 7 ,9 1 ,1 % 1 7 ,8 %
West Texas($/b) 69,9 68,9 1 ,4 % 15,6%
O uro ($ /onça ) 1 1 9 8 1 2 0 1 -0 ,3 % -8 ,0 %

Spre a d de  Ri sco (O Ts 1 0  e  2  a nos vs A l e ma nha , p.p.)

Bund

19 de setembro de 2018
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Eventos-chave do dia: 

✓ Conferência de Draghi sobre a UE 

✓ EUA: dados setor imobiliário 

Ontem: “Bolsas ignoram guerra comercial.”  
 

As bolsas registaram subidas generalizadas apesar da imposição de 
novas tarifas por parte dos EUA às importações chinesas (10% sobre 
200.000M$). A guerra comercial intensificou-se depois da China ter 
respondido com tarifas sobre 60.000M$ de importações de produtos 
americanos e de estar a estudar 270.000M€ adicionais. Não obstante, 
as bolsas continuam em modo risk-on e o Eurostoxx 50 acumula já sete 
sessões consecutivas em terreno positivo, graças a uns múltiplos de 
avaliação atrativos e à solidez do ciclo económico. No mercado de 
dívida, os 10 anos americanos superaram ligeiramente a barreira 
psicológica dos 3,0% e o Bund aproximou-se de 0,50%. Em suma, boa 
sessão para as bolsas e negativa para as obrigações. 

Hora País Indicador Período Taxa Est. Ant. 

09:30 UK Inflação  ago yoy 2,4% 2,5% 

13:30 EUA Licenças Construção ago 000 1310k 1311k 

13:30 EUA Casas Iniciadas ago 000 1235k 1168k 

14:00 UEM Conferência de Draghi em Berlim   

Próximos dias, referências mais relevantes: 
Próximos dias, referências mais relevantes: 
Próximos dias, referências mais relevantes: 

 
5ªf; s/h JAP Eleições no partido de Abe (PLD)  

5ªf; 09:30 UK Vendas a Retalho ago % 2.3% 3.5% 

5ªf; 15:00 UEM Conf. Consumidor (prel.) set Ind. -2.0 -1.9 

5ªf; 15:00 EUA Vendas Casas Existentes ago M 5,38M 5,34M 

5ªf; 15:00 EUA Indicador Avançado ago mom 0.5% 0.6% 

6ªf; 09:00 UEM PMI Composto (prel.) set Ind. 54.4 54.5 

Hoje: “Modo risk-on. 8ª sessão europeia em alta?” 
 

A tendência que nos chega da Ásia é favorável. As ações japonesas 
aplaudem o facto do BoJ ter mantido uma política monetária expansiva 
e as chinesas subiram pelo segundo dia consecutivo, suportadas pelas 
tecnológicas e pela aparente tranquilidade das suas autoridades em 
relação à guerra comercial. A China cresceu +6,7% no 2T’18 e o seu 
Governo acredita que as tarifas de Trump tenham um impacto limitado 
(~0,7% do PIB). Do lado macroeconómico, os dados do setor imobiliário 
norte-americano deverão confirmar uma tendência positiva, graças à 
solidez do mercado laboral e a uns custos de financiamento (ainda) 
atrativos. No Reino Unido, é esperado um alívio na taxa de inflação, que 
servirá de “balão de oxigénio” para a libra, embora o fluxo de notícias 
sobre o Brexit continue confuso. Na Zona Euro, as atenções deverão 
centrar-se na conferência de Draghi sobre a União Europeia. 
Esperamos um discurso construtivo sobre a economia, apesar dos 
obstáculos a médio prazo (Brexit, União Bancária, política fiscal, etc…). 
Em suma, os riscos parecem controlados e o mais provável é que as 
bolsas mantenham uma tendência altista, o Euro se mantenha 
estabilizado e as obrigações registem quedas ligeiras. 
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1. Contexto Económico  

JAPÃO - O BoJ cumpre com as expetativas e mantém a sua política monetária inalterada. As taxas de juro continuam assim 

em -0,10% e o objetivo de yield das obrigações a 10 anos em 0,0%. O BoJ mantém também um forward guidance que 

aponta para uma manutenção das taxas de juro negativas por muito tempo. Não há grandes mudanças na visão sobre a 

economia, que continuará a crescer a um ritmo moderado apesar do aumento das tensões comerciais entre EUA e China. 

2 – Próximos acontecimentos relevantes 

20 set. JAPÃO – Convenção do PLD para reeleger ou não Abe como candidato a Primeiro-Ministro.  

25/26 set. EUA – Reunião da Fed (FOMC). Espera-se +25pb, para 2,00/2,25%. Já descontado pelo mercado.  

07 out. BRASIL – Eleições. Pode ganhar um candidato populista (Bolsonaro; Partido Social Liberal) (28 out. 2ª volta)  

14 out. ALEMANHA – Eleições na Baviera.  

06 nov. EUA – Mid-term elections. 1/3 Senado, 100% Congresso e 36 governadores.  

03 dez. OPEP - Cimeira semestral. 

3 – Notícias de Empresas Europeias 

SONAE SGPS (Comprar; Fecho: 0,952€; Var. Diária: +4,4%): Formaliza intenção de avançar com o IPO do negócio de retalho 

(Sonae MC) no 4T’18. – Em comunicado à CMVM, a empresa confirma a sua intenção de colocar, pelo menos, 25% do 

capital da Sonae MC em bolsa até ao final do ano. A holding irá manter uma participação maioritária.  OPINIÃO: Esta 

intenção já era conhecida desde o inicio do ano, altura em que a Sonae anunciou que estava a estudar realizar o IPO do 

negócio do retalho aquando da publicação dos resultados anuais. Era expectável que a operação se realizasse ainda este 

ano, pelo que o anúncio do timing, embora traga mais visibilidade, não surpreende e não deverá ter um impacto significativo 

na ação hoje (subiu ontem +4,4%). Tal como já referimos anteriormente, esta operação faz sentido do ponto de vista 

estratégico, pelos seguintes motivos: (i) Timing, a Sonae aproveita um momento de clara melhoria a nível económico e 

melhor perceção dos investidores sobre o mercado nacional, com um forte crescimento do consumo privado, embora o 

ambiente concorrencial do setor se mantenha adverso; (ii) Colocação exclusiva do retalho alimentar (Continente, Bom Dia, 

Meu Super, etc.), excluindo portanto negócios como Sports&Fashion ou imobiliário, permite uma maior facilidade de 

comparação com as restantes empresas do setor e, por último, (iii) Oferece uma maior visibilidade sobre esta unidade de 

negócio, o que poderá impulsionar a sua avaliação e, consequentemente, a avaliação de todo o grupo. Não obstante, é 

expectável que a procura dos investidores se concentre nas ações Sonae MC, “canibalizando” a procura pelas ações da Sonae 

SGPS, que embora seja logicamente mais diversificada, tem uma estrutura mais complexa e mais difícil de analisar.  

SETOR AUTOMÓVEL EUROPEU – (i) CE investiga Volkswagen, Daimler e BMW por suspeitas de cartel para limitar o 

desenvolvimento de tecnologias não poluentes. – Mais concretamente, a Comissão Europeia suspeita que estes fabricantes 

de automóveis fizeram um pacto para não competirem no desenvolvimento de tecnologias de redução de emissões. 

OPINIÃO: Notícia que terá um impacto negativo no setor devido à possibilidade de que surjam multas. Este tipo de 

acusações pode traduzir-se em multas a rondar os 10% das vendas das empresas. Recordemos que em 2016 foi aplicada a 

maior multa deste tipo: 3.000M€ a cinco fabricantes de camiões por cartel em preços e standards de emissões durante 

mais de uma década. (ii) As vendas de veículos cresceram +10,5% em julho e +31,2% em agosto, influenciadas pela mudança 

nos testes de certificação de emissões. Co misto o acumulado anual aumenta para +6,1%. – O número de veículos vendidos 

entre agosto e setembro alcançou 2,4 milhões de unidades. Dados altamente positivos. Especialmente o crescimento em 

agosto, tradicionalmente o mês com menores vendas do ano. Não obstante, este comportamento é explicado pela entrada 

em vigor do novo sistema de certificação de emissões, o WLTP, que será aplicado a partir de setembro de 2018. Esta 
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alteração levou muitos concessionários a oferecer descontos muito agressivos em veículos pre-WLTP. No conjunto do ano, 

as vendas crescem +6,1% yoy, alcançando 10,8 milhões de unidades. Em termos de marcas, é de realçar a boa evolução 

das vendas do grupo PSA (+59,8%), embora os dados estejam enviesados pela inclusão da Opel, Volkswagen (+12,9%) e 

Renault (+10,5%).  Pelo contrário, as vendas do grupo BMW estão flat no ano e as da Daimler em queda (-3,4%). 

4 – Notícias de Empresas Americanas 

 

 

 

3.- Bolsa europea 

 

S&P por setores: 

Os melhores: Consumo Discricionário +1,3%; Industrial +0,9%; Energia +0,7%; 

Os piores: Imobiliário -0,6%; Consumo Básico -0,4%; Utilities -0,2%. 

Entre as empresas com MELHOR DESEMPENHO ontem destacamos: (i) NETFLIX (367,65$; +4,9%) impulsionada pelas 

notícias de que a VIACOM (30,2$; +0,50%) irá produzir uma nova série exclusiva para a Netflix. (iii) UNION PACIFIC (163,7$; 

+4,5%) após comunicar que vai alterar a metodologia para melhorar a pontualidade dos seus serviços. Mais concretamente, 

irá aplicar os chamados Precision Scheduled Railroading Principles que demostraram a sua eficácia no passado noutras 

grandes empresas de transporte ferroviário.  

Entre as empresas que MAIS CAÍRAM ontem destacamos: (i) GENERAL MILLS (44,1$; -7,6%) após apresentar resultados 

trimestrais piores do que o estimado em termos de receitas: 4.094M$ (+8,6% yoy) vs 4.117M$ estimado. (ii) FEDEX 

(241,6$; -5,5%) após apresentar resultados trimestrais abaixo das estimativas. O resultado por ação saiu em 3,46$ vs 

3,80$ estimado, perante o aumento dos custos com pessoal e dos custos com a integração da TNT Express. (iii) MARSH & 

MCLENNAN (83,16$; -4,0%) após anunciar a compra da JARDINE LLOYD THOMPSON (1.872GBp; +30,7%) com um prémio 

muito elevado (+33,7% face ao fecho da passada 2ª feira). 

TESLA (Vender; 284,96$; -3,4%): O Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação sobre Elon Musk que poderá 

implicar acusações criminais. – Esta decisão ocorre no seguimento das declarações de Musk no passado dia 7 de agosto, 

acerca de privatizar a Tesla a 420$/ação, para de seguida descartar esta possibilidade. Recordamos que mantemos uma 

recomendação de Venda sobre a Tesla perante a debilidade dos seus resultados (nunca gerou lucros nem gerou free cahs 

flow), o incumprimento dos seus objetivos de produção, a maior concorrência no desenvolvimento de modelos elétricos por 

parte de outros fabricantes e as dúvidas sobre a viabilidade do modo de condução autónoma. 

Horas de fecho dos mercados: Portugal e resto da Zona Euro 16:30h, Alemanha 16:30h, EUA, 21:00h, Japão 7:00h 

Métodos de avaliação aplicados (lista não exaustiva): Discounted Cash Flow, rácios comparáveis, Net Present Value, Warranted Equity Value, PER teórico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipa de Análise do Bankinter  (Sujeitos ao RIC) 
http://www.bankinter.pt/ 

Ramón Forcada 

  

Aránzazu Cortina   
Rafael Alonso 
Todos os nossos relatórios disponíveis em: https://www.bankinter.pt/analise 

Jesus Amador  

João Pisco 
Ramón Carrasco 

Aránzazu Bueno 

 

Esther G. de la Torre      Ana de Castro 
Pilar Aranda      Susana André (Support) 

 

Elena Fernández-Trapiella 

 
  Análise de Mercados Financeiros 

      Informação Diária 

 

Praça Marquês de Pombal, nº 13   
1250-162 Lisboa 

O presente documento tem efeitos exclusivamente informativos e foi elaborado pelo Departamento de Análise Financeira e de Mercados 

do Bankinter, S.A.. 

Os relatórios do departamento de Análise do Bankinter, S.A.(doravante designado “Bankinter”) são elaborados com a finalidade de 

proporcionar aos seus clientes informação geral à data de emissão dos mesmos. A informação proporcionada é baseada em fontes 

consideradas como fiáveis, se bem que o Bankinter não garanta a segurança das mesmas. Os relatórios refletem apenas a opinião do 

departamento e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

O conteúdo dos relatórios não constitui uma oferta ou recomendação de compra ou venda de instrumentos financeiros. O investidor 

deve ter consciência de que os valores e instrumentos financeiros aos quais se referem podem não ser adequados aos seus objetivos 

concretos de investimento, pelo que o investidor deve adoptar as suas próprias decisões de investimento, procurando para tal fim a 

assessoria especializada que considere necessária. O Bankinter não é responsável pelo uso que se faça desta informação nem dos 

prejuízos que o investidor que formalize operações possa sofrer, tomando como referência as avaliações e opiniões constantes nos 

relatórios. O investidor deve ter em conta que a evolução passada dos valores e instrumentos ou os resultados passados dos 

investimentos não garantem a evolução ou resultados futuros.  

O sistema retributivo do/s analista/s dos relatórios é baseado em diversos critérios entre os quais figuram os resultados obtidos no 

exercício económico pelo Grupo Bankinter, mas em nenhum caso a retribuição dos analistas está vinculada direta ou indiretamente ao 

sentido das recomendações contidas nos relatórios. 

Os membros do Departamento de Análise poderão dispor, a título pessoal, de ações de alguma/s das empresas mencionadas nos 

relatórios, ou de alguma das suas filiais e/ou participadas. 

No desenvolvimento corrente das suas atividades financeiras de crédito, depósito ou de qualquer outra natureza similar, o Bankinter 

pode ter mantido, manter atualmente ou estar interessado em manter no futuro, relações comerciais com alguma/s das empresas 

referidas nos relatórios ou com alguma das suas filiais e/ou participadas. 

O Bankinter e/ou qualquer de seus responsáveis e/ou conselheiros podem em cada momento manter uma posição ou estar direta ou 

indiretamente interessados em valores, opções, direitos ou warrants de alguma/s das empresas mencionadas nos relatórios. 

Quanto aos preços-alvo que possam surgir da análise efetuada pelo Departamento de Análise do Bankinter, estes ficam sujeitos a 

critérios de análise fundamental e técnica, ponderando em cada caso os métodos que, em função da sua própria opinião, se adequam 

melhor a cada empresa em particular. Salvo indicação expressa em contrário, todos os preços-alvo são fixados com o horizonte temporal 

de 12 meses a partir do momento de publicação dos relatórios. Os preços-alvo não implicam compromissos de reavaliação nem devem 

ser entendidos como indicações nem recomendações de investimento. 

Com atividade significativa de administradores em sociedades que podem ser objecto de análise nos relatórios convém mencionar as 

seguintes pessoas: 

Sr. Pedro Guerrero Guerrero, Presidente do Conselho de Administração do Bankinter, é Conselheiro da Prosegur Compañía de Seguridad, 

S.A.  

Sr. Fernando Masaveu Herrero, Conselheiro da Energias de Portugal S.A. 

 Sr. Jaime Terceiro Lomba, Conselheiro do Bankinter, é Conselheiro da Prisa Televisión, S.A.U. 

 

Os relatórios elaborados pelo Departamento de Análise do Bankinter não podem ser reproduzidos, distribuídos, nem publicados por 

nenhum recetor dos mesmos com qualquer fim, sem a prévia autorização escrita do Bankinter. 

 

O presente documento é uma mera tradução para língua Portuguesa de conteúdos do Informe Diario de Mercados da autoria do 

departamento de Análise do Bankinter, S.A., com sede em Paseo de la Castellana, 29; 28046 - Madrid. 


