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Recursos Naturais lideram otimismo nas bolsas europeias
As bolsas europeias negoceiam em alta esta sexta-feira, com um conjunto de contas empresariais acima do esperado a
puxar pelo sentimento. De destacar desde logo o disparo superior a 10% das ações dos CTT após ter revelado que os lucros
do 1.ºtrimestre mais que duplicaram, bem como a forte valorização da Adidas, que elevou o Outlook. O setor de Recursos
Naturais era o mais animado, no dia em que o CEO da Glencore veio referir que os preços do cobre precisam de subir mais
50% para além dos atuais níveis recorde, para $15.000 por tonelada, de forma a estimular o investimento nas mineiras para
fazer face à procura. Em território nacional de realçar que a REN e a Semapa estão hoje a destacar dividendo. No plano
macroeconómico depois de se ter ficado a saber que as exportações chinesas registaram um aumento homólogo muito
superior ao previsto em abril (32,3%) e as importações cresceram 43,1% face a igual mês de 2020, um bom indicador para
mercados como a Europa ou os EUA, que têm naquela região um importante trigger de crescimento, e que as exportações e
importações alemãs também tiveram registo acima do esperado, os investidores esperam pelos dados de criação de
emprego nos EUA, pelas 13h30m.
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Notas de Mercado
Empresas em destaque nesta edição:

Corticeira Amorim: Receitas superam estimativas, resultado líquido fica aquém
- Resultado ajustado do 1.ºtrimestre de 2021 foi de €0,12 por ação
- Vendas trimestrais contraíram 2% em termos homólogos, para €199,59 milhões (Est. €193,7 milhões)
- EBITDA trimestral diminuiu 10,2% para €32,12 milhões (Est. €32,2 milhões)
- Corticeira Amorim divulgou um resultado líquido 15,97 milhões, uma contração de 19,7% (Est. €17,4 milhões)
- Dívida remunerada líquida no final do trimestre era de €75,60 milhões, uma redução de €76,73 milhões face a período
homólogo
- De realçar que a assembleia geral de acionistas, realizada a 23 de abril, aprovou a distribuição de um dividendo de €0,185
por ação, pago a 17 de maio.
CTT divulga resultados do 1.ºtrimestre
- Rendimentos operacionais no 1.ºtrimestre de 2021 cresceram 14,1% em termos homólogos, para €205,3 milhões,
acelerando uma tendência de crescimento iniciada no 3.ºtrimestre de 2020, com o negócio de Expresso e Encomendas a
crescer 70,1%
- EBITDA trimestral aumentou 22,3% para €29,1 milhões
- CTT reportou um resultado líquido de €8,7 milhões
- Cash flow operacional aumentou 8,5% para €12,8 milhões.
REN destaca dividendo
- REN negoceia pela primeira vez sem direito ao dividendo bruto de €0,171 por ação, que corresponde a uma dividend yield
6,88% face ao fecho de 6 de maio
- Empresa irá pagar o dividendo a partir de 11 de maio
Semapa negoceia sem direito a dividendo
- Semapa destaca hoje o dividendo bruto de €0,384 por ação, o que corresponde a uma dividend yield de 3,17% face ao
fecho de 6 de maio
- Empresa irá pagar o dividendo a partir de 11 de maio.
Credit Agricole: Menores provisões sustentam aumento dos lucros
- Resultado líquido cresceu 64% em termos homólogos, para €1,05 mil milhões
- Banco registou apenas €384 milhões de provisões para possíveis perdas de crédito, um valor inferior ao esperado (€564,5
milhões), o que acabou por suportar os resultados
Nota desenvolvida na sua estação de negociação e app de bolsa, separador Notícias
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Publicado em exclusivo na sua estação de negociação e APP de bolsa, separador Notícias:
IAG: Receitas recuam mais que o esperado, perdas em linha (PT/ENG)
Siemens eleva guidance, motivada por recuperação na China (PT/ENG)
Casino reporta crescimento orgânico, mas receitas ficam aquém (PT/ENG)
Adidas: Vendas em bom momentum (PT/ENG)
Klepierre corta outlook perante impacto de lockdowns (PT/ENG)
Natixis: Receitas em linha com o previsto (ENG)
Galapagos mostra lucro inesperado, mas receitas falham (PT/ENG)
BMW supera estimativas (PT/ENG)
Glencore: CEO diz que cobre precisa de subir 50% para atender procura (PT/ENG)
Amadeus divulga perdas inferiores ao esperado, mas receitas ficam aquém (PT/ENG)
Telecom Itália: Draghi deixa cair rede de fibra única (PT/ENG)
Ferrovial: EBITDA supera expectativas (ENG)
Macroeconomia
Na agenda macro de hoje destacamos:

Ramiro Loureiro, Analista de Mercados
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