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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO DIA 

PORTUGAL 

 Draghi afunda juros portugueses para nível histórico na casa dos 0,5%; 

 Abrandamento económico vai continuar este ano e no próximo, avisa a 

Fitch; 

 Brasileira SuperGeeks começa internacionalização pelo Porto; 

 KWD investe 13 milhões e cria mais 100 empregos em Palmela; 

 Nos lança canal próprio de filmes e admite vir a ter um canal de 

desporto; 

 Bridgepoint rejeita venda do negócio agroquímico em Portugal; 

 Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias 

renováveis em 2030; 
 

EUROPA / EUA/ MUNDO 

 Facebook anuncia criação de uma nova criptomoeda; 

 Trump lança recandidatura presidencial no meio de sondagens 

desfavoráveis; 

 EUA enviam mais mil militares para o Médio Oriente em ambiente tenso 

com Irão; 

 Boeing regista zero encomendas no Paris Air Show; 

 Draghi abre a porta a mais estímulos e descida de juros; 

 Eurostat confirma inflação na Zona Euro nos 1,2%; 

 Trump arrasa Draghi e põe Zona Euro no mesmo saco que a China; 

 Juros a dez anos de França e Suécia pela primeira vez nos 0%; 

ANGOLA 

 Petrolífera britânica começa perfurações; 

 Privatizações de fábricas têxteis foram irregulares; 

EVENTOS DA SEMANA 

EUROPA USA 
 

 Bank of England Bank rate 

 Markit France Manufacturing PMI 

 

 FOMC Rate Decision 

 Initial Jobless Claims 
 

https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/draghi-afunda-juros-portugueses-para-nivel-historico-na-casa-dos-05
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/abrandamento-economico-vai-continuar-este-ano-e-no-proximo-avisa-a-fitch
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/abrandamento-economico-vai-continuar-este-ano-e-no-proximo-avisa-a-fitch
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/detalhe/brasileira-supergeeks-comeca-internacionalizacao-pelo-porto
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/automovel/detalhe/kwd-investe-13-milhoes-e-cria-mais-100-empregos-em-palmela
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/nos-lanca-canal-proprio-de-filmes-e-admite-vir-a-ter-um-canal-de-desporto
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/nos-lanca-canal-proprio-de-filmes-e-admite-vir-a-ter-um-canal-de-desporto
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/agricultura-e-pescas/detalhe/bridgepoint-rejeita-venda-do-negocio-agroquimico-em-portugal
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/costa-quer-portugal-sem-centrais-a-carvao-e-com-80-de-energias-renovaveis-em-2030
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/costa-quer-portugal-sem-centrais-a-carvao-e-com-80-de-energias-renovaveis-em-2030
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/tecnologias/detalhe/facebook-anuncia-criacao-de-uma-nova-criptomoeda
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/trump-lanca-hoje-a-recandidatura-presidencial-no-meio-de-sondagens-desfavoraveis
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/trump-lanca-hoje-a-recandidatura-presidencial-no-meio-de-sondagens-desfavoraveis
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/eua-enviam-mais-mil-militares-para-o-medio-oriente-em-ambiente-tenso-com-irao
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/eua-enviam-mais-mil-militares-para-o-medio-oriente-em-ambiente-tenso-com-irao
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/aviacao/detalhe/boeing-regista-zero-encomendas-no-paris-air-show
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica-monetaria/detalhe/draghi-abre-a-porta-a-mais-estimulos-e-descida-de-juros
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/eurostat-confirma-inflacao-na-zona-euro-nos-12
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica-monetaria/detalhe/trump-arrasa-draghi-e-poe-zona-euro-no-mesmo-saco-que-a-china
https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/juros-a-dez-anos-de-franca-e-suecia-pela-primeira-vez-nos-0
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/petrolifera-britanica-comeca-perfuracoes
http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/privatizacoes-de-fabricas-texteis-foram-irregulares
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 subir 1,97% para 

os 62,14 USD. O petróleo, durante o dia de ontem, inverteu 

significativamente a tendência negativa dos últimos tempos, 

valorizando consideravelmente. Os estímulos económicos na 

Zona Euro e nos EUA, aliados à discussão na OPEP sobre novos 

cortes na produção aumentaram a confiança dos investidores. 
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OURO (USD) 

O ouro fechou a última sessão a subir 0,52% para os 1.346,61 

USD por onça. O metal dourado valorizou por mais uma sessão, 

tendo sido impulsionado pela perspetiva de juros mais baixos, 

uma vez que o retorno dos investimentos em moeda desce.  

 

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

EUR/USD 1,1194 -0,21% 0,22% EURO STOXX 50 3.452,89 2,06% 5,26%

EUR/GBP 0,89141 -0,41% 0,82% PSI 20 5.125,30 1,22% 1,61%

EUR/CHF 1,11979 -0,09% 0,18% FTSE 100 7.443,04 1,17% 3,93%

EUR/JPY 121,40 -0,30% 0,36% CAC 40 5.509,73 2,20% 5,80%

GBP/USD 1,2558 0,19% -0,56% DAX 30 12.331,75 2,03% 5,16%

USD/JPY 108,45 -0,08% 0,15% IBEX 35 9.240,70 1,19% 2,63%

EUR/AOA 380,90 -0,22% 3,19% FTSE MIB 21.133,78 2,46% 6,72%

USD/AOA 340,18 6,82% 2,92% S&P 500 2.917,75 0,97% 6,02%

Matérias-Primas Cotação ∆ diária (%) Δ MTD (%) NASDAQ 100 7.953,883 1,39% 6,72%

Ouro Spot 1.346,61 0,52% 3,14% IBOVESPA 99.404,39 1,82% 2,45%

Petróleo WTI 53,90 3,79% 0,75% NIKKEI 225 20.972,71 -0,72% 1,80%

Petróleo Brent 62,14 1,97% 0,24% SHANGHAI 2.890,158 0,09% -0,29%

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

ZEW Survey Expectations -5.6 -2.1 GE EURIBOR 1M -0,3850% 0,00 -0,70

CPI YoY 1.2% -- EC EURIBOR 3M -0,3200% 0,00 0,20

Housing Starts 1240k 1235k US EURIBOR 6M -0,2680% 0,00 -1,80

Industrial Production YoY 1.6% 4.9% RU EURIBOR 9M -- -- --

Próximos indicadores Estimativa Anterior País EURIBOR 12M -0,1770% 0,00 -0,90

FOMC Rate Decision (Upper Bound) 2.50% 2.50% US USD LIBOR 1M 2,3903% 0,00 -4,03

CPI YoY 2.0% 2.1% UK USD LIBOR 3M 2,4185% 0,00 -8,40

CPI YoY 2.1% 2.0% CA USD LIBOR 6M 2,3088% 0,00 -20,79

CPI MoM 0.3% 0.6% UK USD LIBOR 12M 2,2868% 0,00 -22,35

MERCADOS FINANCEIROS
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MERCADO CAMBIAL – EUR/USD 
 

O euro terminou a última sessão a desvalorizar 0,21% para os 

1,1194 USD. A moeda única europeia foi bastante penalizada 

depois do anúncio de Draghi relativamente à descida dos juros 

na Zona Euro. O retorno dos investimos em euros diminuem, 

tornando a divisa menos atrativa.  
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ÍNDICE ACIONISTA PORTUGUÊS – PSI 20 
 

O PSI-20 encerrou a última sessão a subir 1,22% para os 

5.125,30 pontos, com treze cotadas em alta, duas sem 

alterações e apenas três a perder. Lisboa acompanhou assim a 

tendência positiva das suas congéneres europeias, com 

destaque para o BCP (+2,26% para 25,77 cêntimos), Jerónimo 

Martins (+2,43% para 14,545 euros), Galp Energia (+1,83% para 

13,105 euros), EDP (+1,47% para 3,46 euros), Navigator 

(+1,12% para 3,244 euros) e Altri (+1,90% para 6,165 euros). Do 

lado das perdas, esteve a Sonae Capital (-0,67% para 74 

cênitmos), Nos (-0,44% para 5,715 euros) e CTT (-0,19% para 

2,108 euros). 
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ÍNDICES ACIONISTAS EUROPEUS 
 

As principais praças europeias terminaram a última sessão no 

verde - DAX (+2,03% para os 12.331,75 pontos), IBEX (+1,19% 

para os 9.240,70 pontos), CAC (+2,20% para os 5.509,73 

pontos). O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, 

admitiu implementar mais estímulos à economia, descendo o 

preço do dinheiro na Zona Euro. Deste modo, as empresas 

terão custos menores de financiamento, tornado as suas ações 

mais atrativas para os investidores. O índice de referência 

europeu Stoxx600 valorizou 1,5%. 
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ÍNDICES ACIONISTAS NORTE-AMERICANOS 
 

As principais praças norte-americanas encerraram a sessão no 

verde. O Dow Jones avançou 1,35% para 26.465,81 pontos, o 

S&P500 fechou a ganhar 0,97% para 2.917,75 pontos e o 

tecnológico Nasdaq valorizou 1,39% para 7.953,88 pontos. A 

par da Europa, os índices norte-americanos também subiram à 

custa das notícias do BCE. Adicionalmente, os investidores 

também se animaram pelas conversações entre os EUA e a 

China no âmbito da guerra comercial, dado que Trump revelou 

que teve uma boa conversa com Xi Jinping. 
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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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