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FedEx (Ticker: FDX US) 
  

 Descrição           
 
A FedEx presta serviços de transporte e logística e está dividida em 4 segmentos:  FedEx 
Express que actua nos EUA transportando encomendas domésticas e internacionais; 
FedEx Ground disponibiliza o serviço de entrega de encomendas terrestres de curta 
distância entre empresas e clientes individuais; FedEx Freight que oferece serviços de 
transporte de mercadorias em camiões; FedEx Services suporta as outras áreas com 
serviços de backoffice. 
A FedEx tem uma capitalização bolsista de USD 63,3 mil mn e emprega mais de 300 mil 
colaboradores. 

 

 Crescimento e margens 
 
No ano fiscal de 2018 as receitas da FedEx cresceram 8,5% impulsionadas pelo segmento 
FedEx Freight (12,2%), FedEx Ground (11,5%) e FedEx Express (6,9%). Os gastos 
operacionais aumentaram 10% impulsionados pelo aumento de 8% em gastos salariais 
(40% do total de custos). Os gastos com combustível têm vindo a aumentar devido ao 
aumento do preço do petróleo. Assim, a margem operacional diminuiu de 8,2% em 2017 
para 7,1% em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dívida 
 
A Fedex aumentou consideravelmente a dívida em 2015 devido à renovação da frota 
aérea e novos investimentos para captar o crescimento do comércio online. Mas desde aí 
que o rácio de dívida líquida sobre EBITDA tem estado estável em torno dos 1,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ticker Site BiG FDX

Ticker BiGlobal Trade FDX

Ticker BT24 FDX

Ticker BiG Power Trade FDX

P/E Ratio 2018E 13,53

P/BV Ratio 3,26

EV/EBITDA 1,22

FedEx

Preço 236,85

Máx de 52 semanas 274,66

Mín de 52 semanas 203,13

YTD -5,1%

Volume médio diário (mi) 1.737.187

Capitalização bolsista (mi) 63.290

Beta 1,27

Dividendo 2,00

EPS 16,79

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 26

Manter 3

Vender 1

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (USD mi) 65.450

EBITDA (USD mi) 7.965

Nº de empregados 343.000

ROA 9,1%

ROE 25,8%

D/E 26,2%

Dividend Yield 1,10%
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 Receitas e Margens 

No ano fiscal de 2018 que terminou a 31 de Maio de 2018, as receitas aumentaram 8,5% 
para USD 65,45 mil mi. No ano anterior o crescimento ascendeu a 19,8% impulsionado 
pelo segmento FedEx Express. As margens operacionais ascendem a 7,1% no segmento 
FedEx Express, 14,2% no FedEx Ground e FedEx Freight 7,6%. Em termos de custos, os 
salários representam 40% do total, seguindo-se os custos com transportes (26%) e 
combustível (6%). O resultado líquido ascendeu a USD 4,57 mil mi (margem de 7%), 
crescendo 52,6% devido a um efeito positivo extraordinário da reforma fiscal nos EUA. 

 Fluxos de Caixa 

O Fluxo de Caixa foi negativo em 2018, cerca de USD -776 mi, devido a um aumento de 
compra de acções próprias e a alterações no fundo de maneio. Os investimentos rondam 
os USD 5,7 mil mi, representando 8,5% das receitas da empresa. Os dividendos em 2018 
ascenderam a USD 535 mi, no entanto a FedEx já anunciou um aumento do dividendo de 
30%. 

 Balanço e Dívida 

A dívida líquida aumentou em cerca de USD 2,4 mil mi para USD 13,3 mil mi. O rácio de 
contas a receber sobre receitas ascendeu a 13,1% enquanto que as contas a pagar sobre 
receitas ascenderam a 4,6%. 

 Resultados do último trimestre do ano fiscal de 2018 

Neste último ano fiscal que terminou a 31 de Maio de 2018, a FedEx registou um ganho 
extraordinário de USD 2,1 mil mi devido à reforma fiscal nos EUA. 

No primeiro trimestre deste ano as receitas ascenderam a USD 17,3 mil mi, quando se 
esperavam USD 17,2 mil mi. O resultado por acção foi de USD 5,91 vs estimativas de USD 
5,69.  

 O segmento FedEx Express aumentou as receitas em 8,8% face ao período 
homólogo para USD 9,6 mil mi no trimestre devido a um melhor mix de preços e 
peso de encomendas.  

 No segmento FedEx Ground as receitas aumentaram 12% para USD 4,8 mil mi 
devido a um crescimento de 6% em volumes diários e preços mais altos.  

 FedEx Freight registou USD 1,86 mil mi em receitas, um aumento de 16% devido 
a um aumento de 8% em receitas por transporte e aumento de 8% no volume de 
transportes diários. 

Para 2019 a FedEx estima um aumento de receitas de 9%, uma margem operacional de 
8,5% e resultados por acção entre os USD 17 e os USD 17,6. Espera gastar USD 5,6 mil mi 
em Capex e que as contribuições para o fundo de pensões sejam bem inferiores aos USD 
2,5 mil mi de 2018. 

 

 

 

Resultados 2018 2017

FedEx Express 36172 33824

FedEx Ground 18395 16503

FedEx Freight 6812 6070

FedEx Services 1650 1621

Outros 2421 2301

Receitas 65450 60319

Salários 23207 21542

Custos com transportes 15101 13630

Rendas e comissões 3361 3240

Reparação e Manutenção 2622 2374

Combustível 3374 2773

Outros 9820 8728

Gastos Operacionais 57485 52287

Depreciação e Amortização 3095 2995

EBIT 4870 5037

Outros rendimentos 0

Outros gastos 517 458

EBT 4353 4579

Impostos -219 1582

Resultado Líquido 4572 2997

Resultado por acção 16,79 11,07

Fluxos de Caixa 2018 2017

Operacional 4674 4930

Resultado Líquido 4572 2997

Depreciação e Amortização 3095 2995

Provisões 370 -24

Alterações no Fundo de Maneio -3460 -2202

Outros 97 1164

Investimento -5677 -4981

Investimentos -5663 -5116

Vendas de activos -14 135

Outros 0 0

Financeiro 227 528

Variação da dívida 1442 1108

Compra e venda de acções próprias -690 -172

Dividendos -535 -426

Outros 10 18

Variação de Caixa -776 477

Efeitos de conversão cambial 72 -42

Caixa e Equiv final 3265 3969

Balanço 2018 2017

Activos 52330 48552

Caixa e Equivalentes 3265 3969

Contas a receber 8552 7599

Imóveis, Maquinaria 28154 25981

Inventário 1565 1060

Activos Intangíveis 6973 7154

Outros Activos 3821 2789

Passivos 32914 32479

Dívida de Curto Prazo 1342 22

Dívida de Longo prazo 15243 14909

Contas a pagar 2996 2752

Dívida ao fundo de pensões 2187 4487

Outros Passivos 11146 10309

Total Capital Accionista 19416 16073

Total Capital e Passivos 52330 48552
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 Equipa de Gestão 

Frederick Smith (Fundador, Chairman e CEO): A ideia de fundar a FedEx veio de um 
trabalho feito por Frederick em Yale na década de 60, para a cadeira de economia, que 
antecipava um serviço de entregas de um dia para o outro numa era informática mais 
avançada. Depois de ter servido na Marinha dos EUA e na guerra do Vietnam, Frederick 
regressou aos EUA e fundou a FedEx em 1971. Foi eleito CEO do ano em 2004 pela Chief 
Executive Magazine, detém participações em empresas de media e é dono de um clube 
de futebol americano, os Washington Redskins. O seu património foi avaliado em USD 5,4 
mil mi em 2017. 

 Análise Comparativa  

O múltiplo  EV/EBITDA de 10x compara com um maior múltiplo da UPS (11,4x). No 
entanto a rendibilidade sobre os activos (ROA) da FedEx é inferior. Em termos de P/E é a 
mais baixa das 3.   

 

 

Fonte: Bloomberg; BiG Research 

 

 Riscos 
 

Guerra comercial nos EUA: A imposição de tarifas a importações por parte dos EUA e 
consequente retaliação pode levar a uma queda do comércio internacional, levando a um 
impacto negativo em volumes transportados pela FedEx. A empresa afirma que tem 
flexibilidade para se ajustar mas esse ajustamento terá na mesma um impacto negativo. 

 
Amazon: A Amazon anunciou a criação de apoios para pequenos empresários iniciarem 
serviços de transportes locais de mercadorias sob a marca Amazon de modo a ajudarem a 
empresa a entregar encomendas. Este passo, ainda que só seja material no médio prazo, 
pode implicar uma queda de volumes da FedEx. 
 
Preço do petróleo: Devido ao alto consumo de combustível na sua frota de aviões, um 
aumento do preço do petróleo pode afectar significativamente as margens da empresa. A 
FedEx pode transferir parte do aumento dos custos para os consumidores através de um 
aumento de preços. No entanto, é expectável que se o aumento for significativo, haja 
uma redução nos volumes transportados por via aérea vs via terrestre ou uma diminuição 
apenas de volumes no total.  
 
Redução oferta de transporte terrestre: Devido à grande procura por transporte de 
mercadorias e uma nova regulação (ELD) que aumenta os custos do transporte e pode 
levar a que algumas empresas de pequena dimensão abandonem a indústria, levou a uma 
redução da oferta de transporte terrestre nos EUA. Esta pode levar a disrupções no 
normal tranporte de encomendas ou a maiores custos por parte da FedEx. 
 
Exposição Cambial: Dado que cerca de 33% das receitas provêm de outros países, 
desvalorizações das moedas desses países deverão afectar negativamente as receitas da 
empresa.  

Nome País Cap. Bolsista Moeda P/E 2018E EV/EBITDA EV/Sales YTD ROA
Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED STATES 91.684 USD 14,7 11,4 1,6 -10,7% 12,3% 2,0 14,2

DEUTSCHE POST AG-REG GERMANY 34.456 EUR 14,9 10,0 0,9 -29,8% 6,2% 2,2 9,4

FEDEX CORP UNITED STATES 60.828 USD 13,0 10,0 1,2 -8,8% 9,1% 1,7 12,2

Média exc. FedEx 14,8 10,7 1,3 -20,23% 9,27% 2,1 11,8
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Exposição a taxas de juro: A dívida da empresa e as obrigações em relação ao seu fundo 
de pensões são afectados por movimentos nas taxas de juro. 

 
Volumes de encomendas: Se os volumes em épocas especiais como o Cyber Monday ou 
Natal forem muito dispares face ao estimado pela empresa, podem causar perda de 
negócio ou atrasos na entrega que prejudicarão no curto prazo a acção. 
 
Ciberataques: Em 2017, devido ao ciberataque do vírus NotPetya nas suas operações 
europeias, a FedEx teve um impacto negativo de USD 400 mi. Futuros ciberataques 
poderão levar a mais custos e problemas operacionais.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Fonte: Bloomberg 

 

 
 Análise gráfica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agência Rating Outlook

S&P BBB STABLE

Moody's Baa2 STABLE

Rating

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o 
passivo total e o capital próprio total da 
empresa, ambos em valores 
contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Beta: Valor que mede a volatilidade de 
uma acção em relação ao mercado. 
Quando acima de 1, a acção é mais 
volátil, se menor que 1 a acção é menos 
volátil. 
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/E: Price to Earnings – rácio entre o 
preço de mercado e o resultado líquido 
da acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o total de receitas dos últimos 
12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
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 Modelo de avaliação 
 
 

Unlevered DCF

Value date: 26-06-2018

Share price on valuation date: 235,26

Diluted Shares outstanding: 267.215.207                    

Market Cap 62.865.049.599              

Select Operating Data
USDmm

2015A 2016A 2017A 2018A 2019P 2020P 2021P 2022P

Revenue 47.453                        50.365         60.319         65.450         71.341         76.334         80.914                 84.960         

Revenue Growth rate (%) 6,1% 19,8% 8,5% 9,0% 7,0% 6,0% 5,0%

EBITDA 4.478                         5.708           8.032           7.965           5.707           6.107           6.473                   6.797           

EBITDA Margin (%) 9,4% 11,3% 13,3% 12,2% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

EBIT 1.867                         3.077           5.037           4.870           6.064           6.107           6.473                   6.797           

EBIT Margin (%) 3,9% 6,1% 8,4% 7,4% 8,5% 8,0% 8,0% 8,0%

Depreciation and Amortization 2.611                         2.631           2.995           3.095           3.567           3.817           4.046                   4.248           

D&A as a % of Revenue 5,5% 5,2% 5,0% 4,7% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Select Balance Sheet and Other Data
USDmm

2015A 2016A 2017A 2018A 2019P 2020P 2021P 2022P

Cash 3.763                         3.534           3.969           3.265           3.265           3.265           3.265                   3.265           

Accounts Receivables 5.719                         7.525           7.599           8.552           8.980           9.429           9.900                   10.395         

Inventories 853                            1.203           1.060           1.565           1.722           1.894           2.083                   2.291           

Accounts Payable 2.066                         2.944           2.752           2.996           3.056           3.117           3.179                   3.243           

Debt 7.268                         13.867         14.931         16.585         16.585         16.585         16.585                 16.585         

Capital expenditures 4.347                         4.818           5.116           5.663           5.707           6.488           6.878                   7.222           

Accounts Receivables Growth (%) 31,6% 1,0% 12,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Inventories Growth (%) 41,0% -11,9% 47,6% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Accounts Payable Growth (%) 42,5% -6,5% 8,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Capital Expediture (% of revenue) 9,6% 8,5% 8,7% 8,0% 8,5% 8,5% 8,5%

FCF Buildup
USDmm

2015A 2016A 2017A 2018A 2019P 2020P 2021P 2022P

Period 1 2 3 4

Total Revenues 47.453                               50.365           60.319           65.450           71.341           76.334           80.914                      84.960           

EBITDA 4.478                                 5.708             8.032             7.965             5.707             6.107             6.473                        6.797             

EBIT 1.867                                 3.077             5.037             4.870             6.064             6.107             6.473                        6.797             

Tax rate 36% 34% 35% -5% 25% 25% 25% 25%

EBIAT 1.204                         2.046           3.299           5.114           4.548           4.580           4.855                   5.098           

Depreciation & Amortization 2.611                                 2.631             2.995             3.095             3.567             3.817             4.046                        4.248             

Change in Accounts Receivables 74 -                  953 -                428 -                449 -                471 -                           495 -                

Change in Inventories 143                 505 -                157 -                172 -                189 -                           208 -                

Change in Accounts Payables 192 -                244                 60                   61                   62                              64                   

Capital Expenditures 5.116 -            5.663 -            5.707 -            6.488 -            6.878 -                       7.222 -            

Unlevered FCF 1.055           1.332           1.884           1.348           1.424                   1.484           

WACC 8,46% 8,46% 8,46% 8,46%

PV of FCF 1.737           1.146           1.116                   1.073           

Sum of PV of FCF 5.072                                 

Terminal Value
EBITDA Method

Current EV/EBITDA 9,49                                   

Terminal EBITDA at year 5 6.797                                 

Exit EV/EBITDA 12

Terminal Value 81.562                        

Present Value of Terminal Value 58.939                               

WACC
Share Price 235,26

Diluted Shares Outstanding 267.215.207                    

Cost of Debt 3,50%

Tax rate 25%

After tax Cost of Debt 2,6%

Cost of Equity 10%

Total Debt ($) 16.585.000.000              

Total Equity ($) 62.865.049.599              

Total Capital 79.450.049.599              

Debt Weighting 20,9%

Equity Weighting 79,1%

WACC 8,46%

Enterprise Value to Equity Value (USD)
EBITDA Method

Enterprise Value 64.010.455.388              

Less: Net Debt 13.320.000.000              

Equity Value 50.690.455.388              

Diluted Shares Outstanding 267.215.207                    

Equity Value per share 189,70                               

Annual Forecast

Annual Forecast
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particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são 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, bem como que o preço de quaisquer valores pode 
ser alterado sem qualquer aviso prévio.  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. 
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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-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. 
 

 
Fonte: BiG Research 
 
 

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 disponibilizadas. 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. 

 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 2 66,7% Profit Taking 7 63,6% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 0 0,0% Stop Loss 0 0,0% Stop Loss 0 0%

Reduzir/Vender 1 33,3% Em Vigor 4 36,4% Em Vigor 0 0%

Total 3 100,0% Total 11 100,0% Total 0 0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Março de 2018:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Março de 2018:

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Março de 2018:


