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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO DIA 

PORTUGAL 

 Só 8% das PME estão preparadas para as novas regras sobre 

protecção de dados; 

 EDP contrata StormHarbour para titularização de créditos; 

 Google é a marca que gera mais empatia nos portugueses; 

 Bruxelas quer despesa contida e corte estrutural de 0,6% no défice; 

 Valor das novas pensões da CGA supera os mil euros; 

 Concorrência estima para 2018 cativações 40% superiores ao ano 

passado; 

 Tráfego postal caiu 5,1% no ano passado; 
 

EUROPA / USA 

 Barclays está à procura de fusões com rivais; 

 Há ano e meio que o ritmo de crescimento da Zona Euro não era tão 

baixo; 

 Bolsa italiana desce quase 2% e juros disparam para máximos de 

2015; 

 SoftBank vende toda a participação na Flipkart ao Walmart; 

 Mattarella encarrega Conte de formar próximo governo italiano; 

 Turquia sobe juros para 16,5% para travar colapso da lira; 

 Deutsche Bank pretende eliminar 10 mil empregos; 
 

ANGOLA 

 Expansão económica com inflação em queda; 

 British Airways deixa de voar para Angola por falta de rentabilidade; 

 Angola encaixa 850 MEuro de receitas fiscais com o petróleo em 

abril; 

EVENTOS DA SEMANA 

EUROPA USA 
 

 Markit Eurozone 

Manufacturing PMI 

 Markit Eurozone Services PMI 

 

 Markit US Manufacturing PMI 

 FOMC Meeting Minutes 

 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/so-8-das-pme-estao-preparadas-para-as-novas-regras-sobre-proteccao-de-dados
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/so-8-das-pme-estao-preparadas-para-as-novas-regras-sobre-proteccao-de-dados
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/edp-contrata-stormharbour-para-titularizacao-de-creditos
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/google-e-a-marca-que-gera-mais-empatia-nos-portugueses
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao-europeia/detalhe/bruxelas-quer-despesa-contida-e-corte-estrutural-de-06-no-defice
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao-publica/detalhe/valor-das-novas-pensoes-da-cga-sobe-para-pouco-mais-de-mil-euros
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/concorrencia---regulacao/detalhe/concorrencia-estima-para-2018-cativacoes-40-superiores-ao-ano-passado
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/concorrencia---regulacao/detalhe/concorrencia-estima-para-2018-cativacoes-40-superiores-ao-ano-passado
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/trafego-postal-caiu-51-no-ano-passado
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/barclays-esta-a-procura-de-fusoes-com-rivais
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/detalhe/ha-ano-e-meio-que-o-ritmo-de-crescimento-da-zona-euro-nao-era-tao-baixo
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/detalhe/ha-ano-e-meio-que-o-ritmo-de-crescimento-da-zona-euro-nao-era-tao-baixo
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/bolsa-italiana-desce-quase-2-e-juros-disparam-para-maximos-de-2015
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/bolsa-italiana-desce-quase-2-e-juros-disparam-para-maximos-de-2015
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/softbank-vende-toda-a-participacao-na-flipkart-ao-walmart
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/detalhe/mattarella-encarrega-conte-de-formar-proximo-governo-italiano
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica-monetaria/detalhe/turquia-sobe-juros-para-165-para-travar-colapso-da-lira
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/deutsche-bank-pretende-eliminar-10-mil-empregos
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/expansao_economica_com_inflacao_em_queda
https://www.jn.pt/economia/interior/british-airways-deixa-de-voar-para-angola-por-falta-de-rentabilidade-9372522.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/angola-encaixa-850-meuro-de-receitas-fiscais-com-o-petroleo-em-abril-9368970.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/angola-encaixa-850-meuro-de-receitas-fiscais-com-o-petroleo-em-abril-9368970.html
https://bnieuropa.pt/campanhas/conta/
https://bnieuropa.pt/banco-bni-europa/cartoes/
https://edebex.com/bnieuropa/?gclid=Cj0KCQjwp83KBRC2ARIsAGMWFzqyi64XETu0iiO1FNWZqkV3XuqxXruI0p5I11uy_N55pPTyF08DRmQaAsgmEALw_wcB
https://internet.bnieuropa.pt/Modules/accountOpening/accountopening.aspx?_ga=2.103300544.1556840834.1498556853-1118055193.1498556853
https://bnieuropa.pt/banco-bni-europa/depositos-a-prazo/
https://bnieuropa.pt/empresas/
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Mercado Cambial Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%) Índices Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%)

EUR/USD 1,1697 -0,70% -3,57% EURO STOXX 50 3.541,82 -1,27% 0,65%

EUR/GBP 0,87644 -0,06% -0,39% PSI 20 5.700,05 -1,51% 3,12%

EUR/CHF 1,16467 -0,40% -2,77% FTSE 100 7.788,44 -1,13% 3,82%

EUR/JPY 128,76 -1,42% -2,67% CAC 40 5.565,85 -1,32% 1,51%

GBP/USD 1,3347 -0,63% -3,15% DAX 30 12.976,84 -1,47% 3,15%

USD/JPY 110,08 -0,74% 0,94% IBEX 35 10.025,00 -1,12% 1,00%

EUR/AOA 274,99 -- -- FTSE MIB 22.911,71 -1,31% -4,25%

USD/AOA 234,72 0,35% -- S&P 500 2.733,29 0,32% 2,37%

Matérias-Primas Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%) NASDAQ 100 7.425,956 0,64% 4,30%

Ouro Spot 1.293,41 0,18% -2,31% IBOVESPA 80.867,29 -2,26% -6,45%

Petróleo WTI 71,84 -0,40% 5,49% NIKKEI 225 22.689,74 -1,18% 0,99%

Petróleo Brent 79,80 0,29% 8,14% SHANGHAI 3.168,964 -1,41% 2,81%

Últimos indicadores Estimativa Anterior País Taxas de Juro Cotação ∆ diária (pb) Δ MTD (pb)

Markit France Manufacturing PMI 53.7 53.8 França EURIBOR 1M -0,3710% -0,10 0,10

CPI MoM 0.5% 0.1% Reino Unido EURIBOR 3M -0,3240% 0,10 0,50

CPI Core YoY 2.2% 2.3% Reino Unido EURIBOR 6M -0,2710% -0,10 -0,20

Consumer Confidence 0.5 0.4 Zona Euro EURIBOR 9M -0,2170% 0,00 0,20

Próximos indicadores Estimativa Anterior País EURIBOR 12M -0,1890% -0,20 0,00

House Price Purchase Index QoQ 0.7% 1.6% EUA USD LIBOR 1M 1,9597% -0,57 5,27

Initial Jobless Claims 220k 222k EUA USD LIBOR 3M 2,3300% 0,00 -2,80

GDP NSA YoY 1.6% 1.6% Alemanha USD LIBOR 6M 2,4975% -0,19 -2,21

Continuing Claims 1746k 1707k EUA USD LIBOR 12M 2,7541% -0,99 -2,62

MERCADOS FINANCEIROS
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A cotação do Brent fechou a última sessão a valorizar 0,29% 
para os 79,80 USD. A cotação do petróleo continuou em 
tendência positiva embora que moderada. Os investidores 
aguardam uma intervenção da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) no seguimento das sanções 
ao Irão e à Venezuela por parte dos Estados Unidos, as quais 
poderão ter impactos significativos na oferta de petróleo a nível 
global. 
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O ouro fechou a última sessão a valorizar 0,18% para os 
1.293,41 USD por onça.  A cotação do metal-amarelo terminou 
a última sessão no verde, suportada pela desvalorização da 
divisa de referência à sua negociação. A desvalorização do dólar 
norte-americano foi suportada pelo tom das atas da Reserva 
Federal divulgadas ontem ao final da sessão. 
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MERCADO CAMBIAL – EUR/USD 

 

O euro encerrou a sessão a desvalorizar 0,70% para os 1,1697 
USD. Ainda que o dólar norte-americano tenha sofrido uma 
ligeira depreciação, a moeda única europeia foi penalizada pelo 
impasse politico em Itália e pelos dados relativos à atividade na 
industria e serviços revelando um abrandamento do seu 
crescimento em Maio. 
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ÍNDICE ACIONISTA PORTUGUÊS – PSI 20 
 

O PSI-20 encerrou a última sessão a perder 1,51% para os 
5.700,05 pontos com 12 cotadas no vermelho e 6 cotadas no 
verde. A praça nacional terminou a sessão a negociar no 
vermelho, seguindo a tendência das suas congéneres 
europeias. A penalizar os ganhos do PSI-20, destaque para os 
títulos da Galp Energia (-2,71% para os 16,685 euros), da 
Jerónimo Martins (-1,01% para os 13,76 euros) e da Sonae 
Capital (-1,74% para os 1,018 euros) depois de ter reportado 
prejuízos na ordem os 7,47 milhões de euros no primeiro 
trimestre de 2018. A Semapa renovou máximos, terminando a 
sessão a subir 1,41% para os 21,55 euros por ação. 
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ÍNDICES ACIONISTAS EUROPEUS 
 

As principais praças europeias terminaram a sessão no 
vermelho – DAX (-1,47% para os 12.976,84 pontos), CAC (-
1,32% para os 5.565,85 pontos), IBEX (-1,12% para os 10.025,00 
pontos). Na última sessão, as principais praças do velho 
continente estiveram a negociar no vermelho penalizadas pelo 
impasse político em Itália – ao final do dia, Conte terá tido luz 
verde de Matarrella para o lugar de primeiro-ministro – e pelo 
aumentar dos receios dos investidores quanto às negociações 
comerciais entre os Estados Unidos e a China. O setor 
petrolífero esteve também a corrigir dos recentes máximos. 
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ÍNDICES ACIONISTAS NORTE-AMERICANOS 
 

As principais praças norte-americanas fecharam no verde com 
o índice S&P500 a ganhar 0,32% para os 2.733,27 pontos. A 
última sessão ficou marcada pelo aumento dos receios dos 
investidores quanto às negociações entre os EUA e a China e às 
declarações de Mike Pompeo referindo que os EUA preferiam 
afastar-se da Coreia do Norte do que assinar um mau acordo. 
Contudo, a beneficiar a negociação das praças norte-
americanas esteve a divulgação das atas da última reunião da 
Reserva Federal sinalizando um ritmo de subida dos limites à 
taxa de juro de referência mais lento do que antecipado. O Dow 
Jones fechou a subir 0,18% para os 24.879,12 pontos e o 
Nasdaq a valorizar 0,64% para os 2.733,27 pontos. 
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DIREÇÃO DE MERCADOS E INVESTIMENTOS 
 

António Pereira – antonio.pereira@bnieuropa.pt – (+351) 309 307 873 

Bruno Pereira – bruno.m.pereira@bnieuropa.pt – (+351) 309 307 804 

João Ramos – joao.ramos@bnieuropa.pt – (+351) 309 880 920 

Pedro Carvalheiro – pedro.carvalheiro@bnieuropa.pt – (+351) 309 307 830 

 

 
BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. 

 

Av. Eng. Duarte Pacheco, CC das Amoreiras Torre 1 - Piso 7, 1070-101 Lisboa, 

Capital Social: € 34.250.000 | NIPC 509 007 333 

Tel: (351) 309 307 778 Fax: (351) 309 307 877 

e-mail: cliente@bnieuropa.pt 

www.bnieuropa.pt 

 

 

PREVENÇÕES (“DISCLAMER”) 

O BANCO BNI EUROPA NÃO É RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO FINANCEIRA DIVULGADA, DESIGNADAMENTE, COTAÇÕES, ÍNDICES, NOTÍCIAS, ESTUDOS OU OUTRA 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA OBTIDA ATRAVÉS DE TERCEIRAS ENTIDADES OU PELA MÁ PERCEÇÃO, INTERPRETAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DESSA INFORMAÇÃO. A INFORMAÇÃO 

CONTIDA NESTE BOLETIM 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. O BANCO BNI 
EUROPA DECLINA, DESDE JÁ, QUALQUER RESPONSABILIDADE PELAS DECISÕES, OU PELOS RESULTADOS QUE DELAS RESULTEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE DA UTILIZAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE BOLETIM INDEPENDENTEMENTE DA FORMA OU NATUREZA QUE POSSAM VIR A REVESTIR. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

DOCUMENTO NÃO É PERMITIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. 

 

PAIXÃO PELO FUTURO. 
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