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TRADING IDEA 
Eurostoxx 50 (ETF) -  Black Monday despoleta oportunidade de entrada 

 

Ticker: XESX GY Equity 
 

Preço Entrada: 33,51 EUR  
 
Stop Loss: 31,16 EUR  

 

 

 
 
Fonte: Bloomberg 

 
 
 
  

 
 

Informações relevantes 
 
Para informações adicionais relativamente a esta 
trading idea consulte o nosso site em: 
https://www.bigonline.pt/InformacaoMercados/Tradi
ngIdeas/Index/-1 Para um glossário dos termos 
utilizados nesta trading idea, assim como de um 
histórico de recomendações anteriores consulte o 
nosso site em 
https://www.bigonline.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf 
 

25 de Agosto de 2015 

Descrição 

O objectivo de investimento do Fundo é replicar a performance do índice Eurostoxx 50 – integra as 
50 principais empresas do bloco Europeu. Refira-se que o fundo procede (anualmente) à 
distribuição de dividendos. 
 

Triggers 
 

 Os principais índices accionistas europeus sofreram correcções acentuadas desde os 

máximos relativos em Abril (-16%), um movimento que traduz a crise política e financeira 

na Grécia e os receios de um abrandamento económico na China. 

 No início do ano, em Janeiro, Mario Draghi anunciou o programa de quantitative easing 

no montante de EUR 60 mil mn por mês até Setembro 2016. As distintas políticas 

monetárias entre BCE e FED suportaram a desvalorização do cross Eur-USd. No mercado 

de dívida, as yields europeias registaram mínimos, o que obrigou os investidores a 

procurarem activos com remunerações mais atractivas. 

 O movimento de valorização observado nos mercados accionistas foi interrompido pelo 

sell-off de dívida soberana (Abril) e pela instabilidade politica e financeira na Grécia, que 

resultou, após longas semanas de negociação, num acordo para um terceiro programa de 

resgaste ao país. 

 Nas últimas semanas, surgiu um novo factor de incerteza proveniente da China. Após uma 

valorização superior a 50%, desde o início do ano, os índices accionistas chineses 

quebraram subitamente esta tendência, o que resultou em sucessivas e expressivas 

desvalorizações, obrigando as Autoridades a implementar medidas. A decisão do Banco 

Popular da China em permitir a desvalorização da sua moeda local, Yuan, foi visto como 

um sinal de fraqueza e aumentou o receio dos investidores relativamente ao 

abrandamento da segunda maior economia mundial. 

 A expressiva queda de segunda-feira, a qual consideramos extremada, possibilitou um 

ponto de entrada favorável nas equities europeias que mantêm ainda intactos os 

fundamentais que levaram à valorização no início do ano – programa de QE, recuperação 

económica e crescimento dos earnings – estando já mitigados alguns riscos anteriormente 

observados – Grécia e sell-off de dívida. 

 
 
Evolução Gráfica 
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 O newsflow claramente desfavorável que se 
acentuou nos finais de Julho e ao longo de 
Agosto motivou perdas significativas para a 
generalidade dos activos de risco. Acreditamos 
que o movimento correctivo foi extremado, 
despoletando oportunidades de entrada no 
mercado accionista europeu. No entanto, numa 
óptica de trading, recomendamos um nível de 
stop loss de 7% face ao actual nível de entrada. 

 

https://www.bigonline.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf


   

 

DISCLOSURES 

 O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela 
Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, as duas principais entidades responsáveis pela regulação de 
actividades financeiras em Portugal.  
 

 O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de 
analistas financeiros, no sentido de continuar a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam 
a sua imagem institucional. O referido documento está disponível para consulta externa, caso se verifique uma 
requisição nesse sentido. 
 

 Os analistas que compõem a equipa de Research do BIG encontram-se, para todos os efeitos, devidamente 
registados junto da CMVM.  

 

 Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no 
âmbito do exercício regular das suas recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

 Não existe uma política de cobertura pré-definida no que respeita a selecção dos títulos alvo de recomendações 
de investimento. 

 

 Clarificação dos termos qualitativos implícitos às recomendações: 
o Comprar, expectativa de retorno absoluto superior a 15%; 
o Acumular, expectativa de retorno absoluto entre +5% a +15%; 
o Manter/Neutral, expectativa de retorno absoluto entre -5% a +5%; 
o Reduzir, expectativa de retorno absoluto entre -5% a -15%; 
o Vender, expectativa de retorno absoluto inferior a -15%; 
 

 Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento 
emitidas pelo Banco BiG Research consiste em 12 meses.   
 

 A actualização dos nossos modelos e respectivos preços-alvo das recomendações de investimento proceder-se-
á, habitualmente, num período entre 6 a 12 meses. 
 

 O BIG pode ter, no presente e/ou no futuro, algum tipo de relação comercial com as empresas mencionadas 
neste relatório, nomeadamente ao nível da prestação de serviços de assessoria de investimento. 
 

 O histórico relativo às recomendações de investimento elaboradas pela equipa de Research encontra-se nas 
tabelas em baixo, sendo que a consulta externa detalhada das respectivas performances poderá ser 
disponibilizada mediante uma requisição nesse sentido. 
 

 
Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 6 75,0% Profit Taking 3 37,5% Profit Taking 4 66,7%

Manter/Neutral 2 25,0% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 2 33,3%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 0 0,0% Em Vigor 0 0,0%

Total 8 100,0% Total 8 100,0% Total 6 100,0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 30 de 

Junho de 2015:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 30 

de Junho de 2015

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 30 de 

Junho de 2015:

 

 
 

DISCLAIMER  

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informação disponível para o 
público em geral, recolhida de fontes consideradas de confiança. O BIG não assume qualquer responsabilidade 
pela correcção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui constante como 
indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Salienta-se a possibilidade dos resultados previstos 
serem susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que 
serviram de base à informação agora disponibilidade. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de 
qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro. Alterações nas 
taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso 
no seu valor, preço ou rendimento. O BIG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma 
posição sujeita a alterações, em qualquer título referenciado neste documento. O BIG poderá disponibilizar 
informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta 
de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários. 
 
 


