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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO DIA 

PORTUGAL 

 Novo Banco vai pedir mais de mil milhões ao Fundo de Resolução; 

 Governo confirma corte de 14,7% nas novas pensões antecipadas; 

 Exportações travam a fundo em 2018. Défice comercial dispara; 

 Há dez anos que há mais mortes que nascimentos em Portugal; 

 China deverá reforçar investimento em Portugal nos próximos anos; 

 Brexit “congela” compra de casas dos britânicos no Algarve; 

 Indústria portuguesa de calçado cria 238 novas marcas desde 2010; 

 Eurogrupo discute Portugal, previsões de Bruxelas e orçamento para 

Zona Euro; 

 

EUROPA / EUA/ MUNDO 

 Grupo Dia entra em falência técnica. Deve receber aumento de capital 

até abril; 

 Rendimento básico incondicional não ajudou a criar emprego na 

Finlândia; 

 Centro comercial no Reino Unido vendido por menos que um 

apartamento; 

 "Shutdown": Negociações entre democratas e republicanos voltam a 

paralisar; 

 Encomendas de iPhone para a China afundam 20%. Huawei dispara; 

 Coletes amarelos voltam a Paris; 

 Misteriosa empresa turca ajudou Maduro a transferir 900 milhões em 

ouro; 

ANGOLA 

 Integração do mercado financeiro em discussão; 

 Expositores implantam operações em Angola; 

EVENTOS DA SEMANA 

EUROPA USA 
 

 GDP QoQ 

 CPI MoM 

 

 U. of Mich. Sentiment 

 MBA Mortgage Applications 
 

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/novo-banco-vai-pedir-mais-de-mil-milhoes-ao-fundo-de-resolucao
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/governo-confirma-corte-de-147-nas-novas-pensoes-antecipadas
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/exportacoes-travam-para-53-em-2018-importacoes-crescem-mais-e-defice-comercial-dispara
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/ha-dez-anos-que-ha-mais-mortes-que-nascimentos-em-portugal
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/china-devera-reforcar-investimento-em-portugal-nos-proximos-anos
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/brexit-congela-compra-de-casas-dos-britanicos-no-algarve
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/industria-portuguesa-de-calcado-cria-238-novas-marcas-desde-2010
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/detalhe/eurogrupo-discute-portugal-previsoes-de-bruxelas-e-orcamento-para-zona-euro
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/detalhe/eurogrupo-discute-portugal-previsoes-de-bruxelas-e-orcamento-para-zona-euro
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/grupo-dia-entra-em-falencia-tecnica-deve-receber-aumento-de-capital-ate-abril
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/grupo-dia-entra-em-falencia-tecnica-deve-receber-aumento-de-capital-ate-abril
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/rendimento-basico-incondicional-nao-ajudou-a-criar-emprego-na-finlandia
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/seguranca-social/detalhe/rendimento-basico-incondicional-nao-ajudou-a-criar-emprego-na-finlandia
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/centro-comercial-no-reino-unido-vendido-por-menos-que-um-apartamento
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/centro-comercial-no-reino-unido-vendido-por-menos-que-um-apartamento
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/americas/detalhe/shutdown-negociacoes-entre-democratas-e-republicanos-voltam-a-paralisar
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/americas/detalhe/shutdown-negociacoes-entre-democratas-e-republicanos-voltam-a-paralisar
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/encomendas-de-iphone-para-a-china-afundam-20-huawei-dispara?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/coletes-amarelos-voltam-a-paris-409473
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/misteriosa-empresa-turca-ajudou-maduro-a-transferir-900-milhoes-em-ouro-409543
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/misteriosa-empresa-turca-ajudou-maduro-a-transferir-900-milhoes-em-ouro-409543
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/integracao-do-mercado-financeiro-em-discussao
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/expositores-implantam-operacoes-em-angola
https://bnieuropa.pt/campanhas/conta/
https://bnieuropa.pt/banco-bni-europa/cartoes/
https://edebex.com/pt-pt/bni-factoring/12-17/
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/


BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO | 11 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Banco BNI Europa – Direção de Mercados e Investimentos 
Email: dir.mercadoseinvestimentos@bnieuropa.pt 

 
 

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 s ustentar 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. 

 

42

47

52

57

62

67

72

77

82

87

U
SD

/b
bl

 

 
BRENT (USD) 

 

A cotação do Brent fechou a última sessão a valorizar 0,76% 

para os 62,10 USD. O petróleo mantém a instabilidade das 

últimas semanas, sem tendência definida e oscilando entre 

ganhos e perdas.  
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OURO (USD) 
 

O ouro fechou a última sessão no verde em 0,32% para os 

1.314,29 USD por onça. O metal amarelo valorizou 

ligeiramente, dado que se viveu um dia negativo no mercado 

acionista e, consequentemente, a procura por ativos refúgio 

aumentou.   

Mercado Cambial Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%) Índices Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%)

EUR/USD 1,1323 -0,16% -1,09% EURO STOXX 50 3.135,62 -0,48% -0,75%

EUR/GBP 0,87405 -0,17% 0,10% PSI 20 5.091,06 -0,88% -0,74%

EUR/CHF 1,13292 -0,31% -0,46% FTSE 100 7.071,18 -0,32% 1,47%

EUR/JPY 124,26 -0,23% -0,31% CAC 40 4.961,64 -0,48% -0,62%

GBP/USD 1,2944 -0,06% -1,26% DAX 30 10.906,78 -1,05% -2,71%

USD/JPY 109,73 -0,08% 0,77% IBEX 35 8.856,80 -0,91% -2,21%

EUR/AOA 354,55 -0,15% -- FTSE MIB 19.351,90 -0,65% -1,31%

USD/AOA 313,86 -0,41% -- S&P 500 2.707,88 0,07% 0,14%

Matérias-Primas Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%) NASDAQ 100 7.298,198 0,14% 0,23%

Ouro Spot 1.314,29 0,32% -0,53% IBOVESPA 95.343,10 0,99% -0,11%

Petróleo WTI 52,72 0,15% -1,99% NIKKEI 225 20.333,17 -2,01% -1,53%

Petróleo Brent 62,10 0,76% 2,07% SHANGHAI -- -- --

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

Industrial Production MoM 0.4% -1.6% IT EURIBOR 1M -0,3680% 0,10 0,00

Industrial Production MoM 0.6% -1.3% FR EURIBOR 3M -0,3080% 0,00 0,00

Key Rate 7.75% 7.75% RU EURIBOR 6M -0,2330% 0,00 0,30

Unemployment Rate 5.7% 5.6% CA EURIBOR 9M -- -- --

Próximos indicadores Estimativa Anterior País EURIBOR 12M -0,1090% -0,10 0,00

GDP QoQ 0.3% 0.6% UK USD LIBOR 1M 2,5041% -1,28 -0,96

GDP YoY 1.4% 1.5% UK USD LIBOR 3M 2,6978% 0,08 -3,97

Manufacturing Production MoM 0.2% -0.3% UK USD LIBOR 6M 2,7419% -2,31 -5,76

Money Stock M2 YoY 2.4% 2.4% JN USD LIBOR 12M 2,9358% -1,25 -4,78

MERCADOS FINANCEIROS
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MERCADO CAMBIAL – EUR/USD 
 

O euro terminou a última sessão a desvalorizar 0,16% para os 

1,1323 USD. A moeda europeia volta a perder terreno face à 

divisa norte-americana, numa altura me que a nota verde tem 

valorizado relativamente às principais divisas. O dólar tem 

beneficiado da postura menos agressiva por parte da Reserva 

Federal.  
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ÍNDICE ACIONISTA PORTUGUÊS – PSI 20 
 

O PSI-20 encerrou a última sessão a cair 0,88% para os 5.091,06 

pontos, com quinze cotadas a negociar em baixa, cinco e alta e 

duas inalteradas. A praça portuguesa acompanhou o sentimento 

negativo que se fez sentir na Europa, destacando-se, pela negativa, 

o setor energético: Galp Energia (-2,76% para 13,39 euros), EDP (-

1,40% para 3,16 euros), REN (-0,38% para 2,62 euros) e EDP 

Renováveis (-0,19% para 7,86 euros); assim como a Jerónimo 

Martins (-1,10% para 13,07 euros) e o BCP (-0,78% para 23,01 

cênitmos).  
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ÍNDICES ACIONISTAS EUROPEUS 
 

As principais praças europeias terminaram a última sessão no 

vermelho – DAX (-1,05% para os 10.906,98 pontos), IBEX (-

0,91% para os 8.856,80 pontos), CAC (-0,48% para os 4.961,64 

pontos). As bolsas europeias estiveram, na sua maioria, a 

negociar em terreno negativo, com destaque para o setor 

automóvel. Os receios aumentaram do lado dos investidores 

depois das declarações de Donald Trump, que afirmou não 

planear reunir-se com o presidente chinês. Assim, as 

possibilidades de um entendimento breve diminuem. 
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ÍNDICES ACIONISTAS NORTE-AMERICANOS 
 

As principais praças norte-americanas encerraram a sessão em 

terreno misto. O Dow Jones recuou 0,25% para 25.106,13 

pontos, o S&P500 fechou a ganhar 0,07% para 2.707,89 pontos 

e o tecnológico Nasdaq valorizou 0,14% para 7.298,20 pontos. 

A par das bolsas europeias, nos EUA os índices também 

negociavam em queda devido às tensões comerciais. Contudo, 

no final da sessão o sentido inverteu-se com o impulso que foi 

dado pelo setor tecnológico, depois de anunciados os 

resultados acima do esperado da Motorola Solutions.  
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Filipe Gilvaz – filipe.gilvaz@bnieuropa.pt – (+351) 309 307 749 

João Ramos – joao.ramos@bnieuropa.pt – (+351) 309 880 920 
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PREVENÇÕES (“DISCLAMER”) 
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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 
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PAIXÃO PELO FUTURO. 
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