JE EDITORS

CONFERÊNCIAS

ADVOGADOS

CHINA

EQUIPA

NEWSLETTERS

@OFFICE

PSI 20 negoceia na linha de água
numa sessão de ganhos ligeiros na
Europa
Shrikesh Laxmidas
10:03

O índice nacional avança uns ligeiros 0,09% para 5.705,40 pontos.
No mercado cambial, o euro avança face ao dólar, após as atas da
Reserva Federal terem demonstrado que a maioria dos membros
do banco central norte-americano espera subir as taxas de juro em
breve.
A Bolsa de Lisboa negoceia praticamente inalterada esta quinta-feira, num
contexto de subidas ligeiras na Europa, com a valorização das ações da Corticeira
Amorim a serem contrabalançadas pela descida das holding Pharol.
O índice nacional avança uns ligeiros 0,09% para 5.705,40 pontos. A fabricante de
pasta de papel Altri lidera os ganhos com uma subida de 0,90% para 7,84 euros e
é acompanhada em terreno positivo pela Corticeira Amorim (0,68%) e pela
petrolífera Galp (0,34%). Em sentido contrário, a Pharol perde 1,26% para 0,275
euros e a F.Ramada recua 0,78% para 12,80 euros.
João Sàáagua, analista do BiG -Banco de Investimento Global salienta que “está a
ser uma sessão com poucas notícias sobre equities, com o foco centrado em
questões macroeconómicas”.
O analista refere que, no mercado cambial, o euro está apreciar-se 0,36% para
1,175 dólares, impulsionado pela divulgação das atas da última reunião da
Reserva Federal, na qual a maioria dos membros do banco central norteamericano a rmaram que esperam ter de subir as taxas de juro em breve. Adianta
ainda que esta tendência entre as duas moedas está a ser impulsionada pelo
anúncio de Donald Trump que está a equacionar impor tarifas à importação de
componentes para o fabrico de automóveis.
“Este anúncio está a afetar o setor, com o índice Stoxx Europe 600 Auto a tombar
PARTI
LH ASas praça europeias continua no
2%”, refere Sáagua, salientando no entanto
que
verde, embora com valorizações pouco expressivas. O analista destaca que a

bolsa de Milão continua a recuperar, com uma subida de 0,92%, enquanto
Londres está at, Frankfurt sobe 0,14%, Paris ganha 0,44% e Madrid avança 0,59%.
No mercado petrolífero, o preço do barril de Brent perde 0,41% para 79,47 dólares,
enquanto no mercado secundário de dívida soberana a taxa das obrigações
portuguesas a 10 anos recua 3 pontos base para 1.91%.
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