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Semicondutores em foco numa abertura amena 
  
Praças  europeias arrancam a semana sem sentimento definido. O setor de semicondutores pode estar 
em foco esta manhã, depois da China ter afirmado que alguns produtos da Micron Technology não 
passaram nos testes de segurança do país. Em Portugal a Moody’s elevou o Outlook da dívida do país 
para positivo (anteriormente era de estável), citando melhores perspetivas de crescimento a médio prazo, 
no entanto,  manteve o rating de Baa2.  
  

 
  
  

 
  
  
S&P 500 -0,14% (4.191,98); NASDAQ 100 -0,23% (13.803,49); Dow Jones -0,33% (33.426,63). 
  

 
  
  
 
 



 

 
  
Semapa: Receitas e lucros crescem no 1.ºtrimestre 

- Receitas do 1.ºtrimestre cresceram 5,2% em termos homólogos, para os €675,2 milhões 
- EBITDA trimestral aumentou 7,8%, impulsionado pelo segmento de Pasta e Papel 
- Semapa reportou um lucro de €57 milhões nos primeiros três meses do ano, um aumento de 36%. 
  
  
A publicar na plataforma (separador Conteúdos) e APP de bolsa (Em Notícias): 

•         Ryanair: Receitas superam estimativas 
•         NatWest adquire ações próprias 
•         Henkel: CEO considera grandes aquisições 
•         Thyssenkrupp: Nucera e H2 Green Steel assinam contrato 
•         Brenntag cortada por Barclays 

  
  

 
  
Na agenda macro de hoje destacamos a divulgação da Confiança dos Consumidores na Zona Euro, às 
15h. 
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This report has been prepared by the Content Area of the Stock Markets Department - DTMI of Banco Comercial Português, S.A (Millennium BCP). 
  
Prevenções (“Disclaimer”) 
Toda a informação contida neste relatório tem carácter meramente informativo e particular suportada apenas em informação pública, 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. Assim e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste relatório foi obtido junto de fontes 
consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banco Comercial Português, S,A. 
Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar alterações neste relatório. As informações aqui expressas podem ser diferentes ou 
contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e fontes. Não pode, nem deve, pois, 
o Banco Comercial Português, S,A, garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do conteúdo informativo que compõe este relatório, pelo que 
o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respetivos destinatários. Os investidores devem considerar este relatório 
como mais um instrumento no seu processo de tomada de decisão de investimento. O Banco Comercial Português, S,A, rejeita assim a responsabilidade 
por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, direta ou indiretamente da utilização da informação referida neste relatório independentemente 
da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia. Os dados 
relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se apenas ao envio dos nossos produtos, não sendo suscetíveis de 
conhecimento de terceiros. 
  
All the information in this report is merely informative and private, based only on public information, and is not an offer to sell or a solicitation to enter into 
any particular deal or contract. This information is merely an auxiliary means of analysis to be used by its recipients, who will be solely responsible for its 
use, including for any losses or damages that may, directly or indirectly, derive from it. Its reproduction is not allowed without permission from the BCP 
group. The data herein disclosed are merely indicative and reflect the market conditions prevailing on the date they have been collected. Thus, its accuracy 
and timing must absolutely be confirmed before its usage. Any alteration in the market conditions shall imply the introduction of changes in this report. This 
information may be altered without prior notice and may differ or be contrary to opinions expressed by other business areas of BCP group as a result of 
using different sources and criteria. The analysis contained herein is based on numerous assumptions. Different assumptions could result in materially 
different results. 


