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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO DIA 

PORTUGAL 

 Remodelação de ministros acontece segunda-feira; 

 Finanças apertam cativações nos serviços públicos; 

 PIB cresceu 2,1% em 2018, abaixo da meta; 

 Publicada lei que dá acesso ao Fisco a contas acima de 50 mil euros; 

 Pela primeira vez Portugal cresce acima da Zona Euro dois anos 

consecutivos; 

 Portugal bate novo recorde com 12,76 milhões de turistas em 2018; 

 Governo aprova agravamento de IMI para devolutos e arrendamento 

forçado em caso de obras pela câmara; 

 Theresa May telefonou a António Costa para debater Brexit; 

 

EUROPA / EUA/ MUNDO 

 Airbus anuncia que vai deixar de fabricar avião A380 em 2021; 

 Trump vai acionar emergência nacional para ter dinheiro para o muro; 

 EUA negoceiam com Facebook multa de milhares de milhões; 

 Trump considera que importação de viaturas é ameaça à segurança 

nacional; 

 May sofre mais uma derrota no Parlamento; 

 Pedro Sánchez marca eleições antecipadas para 28 de abril; 

 Venezuela: Militares bloqueiam entrada de ajuda humanitária vinda dos 

EUA; 

ANGOLA 

 Angola acolhe Fórum Mundial do Turismo em maio; 

 Antigo líder do BFA elogia medidas de diversificação; 

EVENTOS DA SEMANA 

EUROPA USA 
 

 GDP QoQ 

 CPI MoM 

 

 U. of Mich. Sentiment 

 MBA Mortgage Applications 
 

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/remodelacao-de-ministros-acontece-segunda-feira
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/detalhe/financas-apertam-cativacoes-nos-servicos-publicos
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/pib-cresceu-21-em-2018-abaixo-da-meta
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/impostos/detalhe/publicada-lei-que-da-acesso-ao-fisco-a-contas-acima-de-50-mil-euros
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/portugal-cresce-acima-da-zona-euro-pelo-segundo-ano-consecutivo
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/portugal-cresce-acima-da-zona-euro-pelo-segundo-ano-consecutivo
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/portugal-bate-novo-recorde-com-1276-milhoes-de-turistas-em-2018
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/impostos/detalhe/governo-aprova-agravamento-de-imi-para-devolutos-e-arrendamento-forcado-em-caso-de-obras-pela-camara?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/impostos/detalhe/governo-aprova-agravamento-de-imi-para-devolutos-e-arrendamento-forcado-em-caso-de-obras-pela-camara?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao-europeia/detalhe/theresa-may-telefonou-a-antonio-costa-para-debater-brexit?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/aviacao/detalhe/airbus-anuncia-que-vai-deixar-de-fabricar-aviao-a380-em-2021?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/trump-vai-acionar-emergencia-nacional-para-ter-dinheiro-para-o-muro
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/redes-sociais/detalhe/eua-negoceiam-com-facebook-multa-de-milhares-de-milhoes?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/automovel/detalhe/trump-considera-que-importacao-de-viaturas-e-ameaca-a-seguranca-nacional?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/automovel/detalhe/trump-considera-que-importacao-de-viaturas-e-ameaca-a-seguranca-nacional?ref=Not%C3%ADcias%20no%20Minuto_outros
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao-europeia/detalhe/may-sofre-mais-uma-derrota-no-parlamento
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/pedro-sanchez-marca-eleicoes-antecipadas-para-28-de-abril-411875
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/venezuela-militares-bloqueiam-entrada-de-ajuda-humanitaria-vinda-dos-eua-411509
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/venezuela-militares-bloqueiam-entrada-de-ajuda-humanitaria-vinda-dos-eua-411509
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/angola-acolhe-forum-mundial-do-turismo-em-maio
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/antigo-lider-do-bfa-elogia-medidas-de-diversificacao
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/
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BRENT (USD) 

 

A cotação do Brent fechou a última sessão a valorizar 1,51% 
para os 64,57 USD. O petróleo esteve em alta durante o dia de 
ontem, beneficiando das ameaças de sanções à Rússia por 
parte dos Estados Unidos. 
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OURO (USD) 
 

O ouro fechou a última sessão no verde em 0,48% para os 

1.312,57 USD por onça. O metal precioso voltou aos ganhos e 

foi impulsionado pelas perspetivas de abrandamento e 

deterioração da economia mundial. Uma vez que o ouro possui 

o estatuto de ativo refúgio, torna-se atrativo nestas alturas. 

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

EUR/USD 1,1295 0,30% -1,34% EURO STOXX 50 3.182,66 -0,62% 0,74%

EUR/GBP 0,88219 0,64% 1,03% PSI 20 5.087,46 0,33% -0,81%

EUR/CHF 1,13523 -0,12% -0,26% FTSE 100 7.197,01 0,09% 3,27%

EUR/JPY 124,81 -0,15% 0,13% CAC 40 5.062,52 -0,23% 1,40%

GBP/USD 1,2803 -0,33% -2,33% DAX 30 11.089,79 -0,69% -1,08%

USD/JPY 110,48 -0,48% 1,46% IBEX 35 8.952,50 -0,33% -1,15%

EUR/AOA 352,64 0,64% -- FTSE MIB 19.834,96 -0,78% 1,16%

USD/AOA 315,97 0,26% -- S&P 500 2.745,73 -0,27% 1,54%

Matérias-Primas Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%) NASDAQ 100 7.426,955 0,09% 1,99%

Ouro Spot 1.312,57 0,48% -0,66% IBOVESPA 98.015,09 2,27% 2,69%

Petróleo WTI 54,41 0,95% 1,15% NIKKEI 225 21.139,71 -0,02% 2,38%

Petróleo Brent 64,57 1,51% 6,13% SHANGHAI 2.719,700 -0,05% 4,73%

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

Initial Jobless Claims 225k 234k US EURIBOR 1M -- -- --

Gold and Forex Reserve -- 477.7b RU EURIBOR 3M -- -- --

GDP SA QoQ 0.2% 0.2% EC EURIBOR 6M -- -- --

Retail Sales Advance MoM 0.1% 0.2% US EURIBOR 9M -- -- --

Próximos indicadores Estimativa Anterior País EURIBOR 12M -- -- --

Industrial Production MoM -- -0.1% JN USD LIBOR 1M 2,4814% -0,74 -3,24

U. of Mich. Sentiment 93.5 91.2 US USD LIBOR 3M 2,6939% 1,01 -4,36

Industrial Production MoM 0.1% 0.3% US USD LIBOR 6M 2,7440% 0,08 -5,55

Industrial Production YoY 1.8% 2.0% RU USD LIBOR 12M 2,9168% 0,10 -6,68

MERCADOS FINANCEIROS
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MERCADO CAMBIAL – EUR/USD 
 

O euro terminou a última sessão a valorizar 0,30% para os 

1,1295 USD. A moeda única europeia recuperou terreno na 

passada sessão, num dia marcado por crescentes dúvidas no 

que toca à economia dos EUA, o que levou à desvalorização da 

divisa norte-americana.  
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ÍNDICE ACIONISTA PORTUGUÊS – PSI 20 
 

O PSI-20 encerrou a última sessão a subir 0,33% para os 5.087,46 

pontos, mesmo com nove cotadas em queda e apenas sete em 

alta. A bolsa de Lisboa contrariou a tendência negativa europeia, 

tendo sido impulsionada sobretudo pelo setor energético: EDP 

(+2,45% para 3,26 euros), EDP Renováveis (+1,14% para 7,94 

euros) e a Galp Energia (+0,72% para 14 euros). A Jerónimo Martins 

também apreciou consideravelmente (+0,51% para 12,765 euros). 

Do lado das perdas, destaque para o BCP (-0,53% para 22,72 

cêntimos), Altri (-3,69% para 7,30 euros), Corticeira Amorim (-

2,34% para 9,62 euros) e Sonae (-0,61% para 0,901 euros). 
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ÍNDICES ACIONISTAS EUROPEUS 
 

As principais praças europeias terminaram a última sessão no 

vermelho – DAX (-0,69% para os 11.089,79 pontos), IBEX (-

0,33% para os 8.952,50 pontos, CAC (-0,23% para os 5.062,52 

pontos). Durante grande parte da sessão, as bolsas europeias 

negociaram em alta à boleia do otimismo relativamente à 

relação comercial entre os EUA e a China. Porém, inverteram o 

sentido depois de divulgados dados económicos negativos nos 

Estados Unidos. As vendas a retalho baixaram 1,2% em 

dezembro, contra as estimativas de crescimento em 0,2%. 

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

 

 

ÍNDICES ACIONISTAS NORTE-AMERICANOS 
 

As principais praças norte-americanas encerraram a sessão no 

vermelho. O Dow Jones recuou 0,41% para 25.439,39 pontos, o 

S&P500 fechou a perder 0,27% para 2.745,73 pontos e o 

tecnológico Nasdaq conseguiu evitar as perdas, valorizando 

0,09% para 7.426,95 pontos. A maior queda em mais de nove 

anos das vendas a retalho nos EUA desanimou os investidores. 

Paralelamente, as tensões comerciais e a ameaça de um novo 

“shutdown” do governo também tem aumentado os níveis de 

incerteza.   
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DIREÇÃO DE MERCADOS E INVESTIMENTOS 
 

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

Filipe Gilvaz – filipe.gilvaz@bnieuropa.pt – (+351) 309 307 749 

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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