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PSI do lado das quedas, IBEX nos ganhos 

  

As bolsas europeias dividiram sentimentos e encerraram entre os ganhos do IBEX e as perdas de DAX, 
CAC e PSI, no dia em que um elemento do BCE referiu que o Banco Central deveria atingir o pico das 
taxas de juro dentro das próximas três reuniões, ainda que não haja, necessariamente, aumentos em cada 
uma delas. Em Portugal a Mota-Engil refletiu o destacamento de dividendo. Os investidores continuam 
com um olhar atento sobre as negociações do limite de dívida dos EUA, onde hoje se aguardam por sinais 
sobre o decurso da reunião que vai ocorrer entre o presidente Biden e Kevin McCarthy. 

  

 

  

 

  

  

Tópicos desenvolvidos hoje na plataforma (Conteúdos) e app de bolsa (Notícias): 



 

  

 

  

• Setor Auto: CEO da Ford vê queda de preços (PT/ENG) 
• Mota-Engil desconta dividendo  
• Semapa: Receitas e lucros crescem no 1.ºtrimestre (PT/ENG) 
• Brenntag cortada por Barclays (PT/ENG) 
• Ryanair: Receitas superam estimativas (PT/ENG) 
• NatWest adquire ações próprias (ENG) 
• Henkel: CEO considera grandes aquisições (PT/ENG) 
• BNP Paribas destaca dividendo 
• Intesa Sanpaolo destaca dividendo 
• EssilorLuxottica segue sem dividendo   
• Thyssenkrupp irá construir central para a H2 Green steel (ENG) 
• Eni separa dividendo 
• Dassault Systemes animada com bom presságio (PT/ENG) 
• Meta Platforms com multa recorde na UE 
• Micron Tecnology tomba ao falhar testes na China 
• Foot Locker sofre forte corte pelo Citi (PT/ENG) 
• Ford assina contrato de longo prazo de fornecimento de lítio (PT/ENG) 
• PacWest vende portfólio de empréstimos (PT/ENG) 
• Draftkings elevada por UBS que vê forte crescimento (PT/ENG) 
• PubMatic: RBC eleva preço-alvo (PT/ENG) 
• Nvidia: KeyBanc eleva preço-alvo (PT/ENG) 
• Nike e Foot Locker cortadas por Williams Trading (PT/ENG) 
• Paypal cortada por Bernstein (PT/ENG) 
• JPMorgan eleva outlook, após adquirir First Republic Deal (ENG) 
• ZIM tomba com perda inesperada, anula dividend (PT/ENG) 
• Chevron adquire perfuradora de shale (PT/ENG) 
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Prevenções (“Disclaimer”) 
A informação contida neste relatório 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. 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. 
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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. 


