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IBEX lidera ganhos europeus
Bolsas europeias encerram na sua generalidade em alta, com o IBEX a liderar os ganhos europeus, impulsionado pelo Banco
Santander, Inditex e Telefonica. Em território nacional destaque para a valorização do BCP tendo sido o título mais animado
no PSI20, que contrastou com as perdas da EDPR, após destacar o dividendo de €0,08 por ação. Na Europa os setores
Recursos Naturais e Banca foram os que mais valorizaram, enquanto o Tecnológico e Viagens & Lazer foram os mais
penalizados. Destaque para o economista-chefe do BCE Philip Lane, ao ter afirmado que o banco central irá analisar o seu
programa de compra de ativos em junho e acrescentar que a taxa de desemprego no bloco não irá retomar o nível de 2019
antes de 2023, enquanto o PIB da Zona Euro não retomará o nível pré-pandemia antes da primavera do próximo ano. À hora
do fecho europeu o índice tecnológico Nasdaq100 recuava cerca de 1,6%, enquanto o Dow Jones valorizava 0,8%
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Notas de mercado
Desenvolvidas nas anteriores edições diárias ou na sua estação de negociação e APP de bolsa:
SocGen traça rentabilidade na Banca de investimento a partir de 2023 (PT/ENG)
UniCredit e Itália devem discutir aquisição do Paschi (PT/ENG)
Lloyds Banking em negociações avançadas para adquirir Embark Group (ENG)
Amadeus anuncia quantia máxima para o programa de recompra de ações (PT/ENG)
Amadeus elevada por JPMorgan (PT/ENG)
Victrex: Receitas superam as estimativas (ENG)
Rolls-Royce reinicia venda da Bergen Engines (PT/ENG)
Airbus entregou 45 aviões em abril (PT/ENG)
APD: Receitas batem estimativas, mas resultado ajustado e EBITDA ficam aquém (PT/ENG)
Coty: Receitas recuam, projeções em linha com o estimado (PT/ENG)
MoneyGram revisto em alta pelo JPMorgan (PT/ENG)
Setor Criptomoedas: UBS planeia oferta para grandes riquezas (PT/ENG)
BioNTech dispara com parceria na China e encomendas europeias (ENG)
Oracle: Barclays corta recomendação (PT/ENG)
Alphabet e Facebook: Citi corta recomendação (PT/ENG)
Marriott Intl: Receitas e EBITDA ajustado falham estimativas (ENG)
Tilray: Receitas do 1.ºtrimestre falham estimativas (ENG)
Intel cortada por Atlantic Equities (PT/ENG)
AbbVie: Allergan Aesthetics irá adquirir a Soliton (ENG)
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Declarações (“Disclosures”)
Este relatório foi elaborado em nome de Millennium investment banking (Mib), marca registada do Banco Comercial Português, S,A, (Millennium BCP).
This report has been prepared on behalf of Millennium investment banking (Mib), a registered trademark of Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP).
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 opiniões aqui expressas podem ser diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado
da utilização de diferentes critérios e hipóteses. Não pode, nem deve, pois, o anco 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.
This information is not an offer to sell or a solicitation to enter into any particular deal or contract. It consists of data compiled by or of opinions or estimates from Banco Comercial Português,
S.A. and no representation or warranty is made as to its accuracy or completeness. 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 / these opinions 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 assumptions and criteria. The analysis contained herein is based on numerous
assumptions. Different assumptions could result in materially different results.
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