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Na sexta-feira, dia 27 de Janeiro, após o fecho de mercado, os CTT informaram
relativamente à actualização da guidance sobre os resultados operacionais e EBITDA
recorrente de 2016, com o update a ser justificado, maioritariamente, pelo decréscimo
superior ao esperado do tráfego de correio no último trimestre do ano.
Guidance Anterior
limite mínimo 3%
Dificil alcançar
Rendimentos operacionais Rendimentos estáveis
guidance anterior
Dificil alcançar
EBITDA recorrente
[0%/3%]
guidance anterior
Dividendos
Crescimento estável
EUR 0,48/Acção
Fonte: CTT; Research BiG (Company Note de 6 de Dezembro de 2016)
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EUR 0,48/Acção

EUR 0,48/acção

No início de 2016 o Grupo tinha previsto uma queda no tráfego de correio endereçado
entre 3% a 5%, tendo posteriormente referido que a queda no volume seria no limite
inferior do intervalo, ou seja 3%. No nosso modelo, apresentado a 6 de Dezembro,
consideramos uma queda no tráfego de correio endereçado de 4,3%, valor que se encontra
sensivelmente em linha com as actuais estimativas do Grupo (-4,2%). Não obstante, os CTT
prevêem que os seus rendimentos operacionais recuem entre 4% a 5%, um target bastante
distinto do apresentado no início de 2016 (rendimentos estáveis) e um pouco mais
penalizador do que o considerado no nosso modelo (-4,17%).
A maior surpresa, no nosso ponto de vista, foi a revisão em baixa do EBITDA recorrente.
Ainda que o Grupo tenha reforçado, nos primeiros nove meses do ano, que a guidance
seria difícil de alcançar (crescimento entre 0% a 3%), o decréscimo entre 4% a 7% agora
anunciado fica muito aquém das nossas expectativas (queda de -0,2% excluindo o Banco
CTT). A forte aposta em medidas de eficiência, ainda que tenha permitido reduzir os gastos
operacionais, não foram suficientes para compensar o fraco desempenho dos
rendimentos.
Ainda assim, o Grupo reafirmou que irá propor em Conselho de Administração um
dividendo mínimo de EUR 0,48/acção referente a 2016 e pago em 2017. E reiterou que tem
desenvolvido iniciativas com o objectivo de mitigar a queda estrutural do tráfego de
correio, apostando na tendência de crescimento do segmento de Expresso e Encomendas
(ex. oferta modular), na preservação do valor do negócio do Correio (ex. uma nova oferta
de correio publicitário) e dando continuidade ao Banco CTT (recentemente com a oferta de
crédito à habitação).
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Considerando o exposto anteriormente, nomeadamente na revisão em baixa da guidance
para o EBITDA recorrente, optámos por colocar o preço alvo e a recomendação do título
sob revisão até à divulgação dos resultados anuais, que se realizam a 9 de Março 2017.
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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%;
A tipologia de investimento supra mencionada mostra-se meramente indicativa e não, globalmente, estrita.
 Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento
emitidas pela Equipa de Research do BiG consiste em 12 meses.
 A actualização dos nossos modelos e respectivos preços-alvo das recomendações de investimento proceder-seá, 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.
PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 31 de
Dezembro de 2016:

Número de
%
Recomendações
Acumular/Comprar
4
44,4%
Manter/Neutral
5
55,6%
Reduzir/Vender
0
0,0%
Total
9
100,0%

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31
de Dezembro de 2016:

Profit Taking
Stop Loss
Em Vigor
Total

Número de
%
Recomendações
4
40,0%
6
60,0%
0
0,0%
10
100,0%

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 30 de
Dezembro de 2016:

Profit Taking
Stop Loss
Em Vigor
Total

Número de
%
Recomendações
4
50,0%
2
25,0%
2
25,0%
8
100,0%

Fonte: Research
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