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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 09h12 do dia 10 de Janeiro 
de 2019. 

 
Informações relevantes 
Para consultar as últimas recomendações 
consulte o nosso site em:  
https://www.big.pt/InformacaoMercado
s/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
últimos doze meses pode ser consultado 
em: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.
pdf 

 
 
 
 
 

Siemens (Ticker: SIE GY) 
  

 Descrição           
A Siemens foi fundada em 1847 e fornece serviços de engenharia e tecnologia para 
diversas indústrias como a petrolífera, transportes, saúde e energias renováveis. 
A Siemens cota na Alemanha com uma capitalização bolsista de EUR 83 mil mi e 
emprega mais de 370.000 colaboradores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alocação de capital 
Alocação de Capital: A Siemens definiu muito claramente a sua alocação de capital, 
incluindo um dividendo com yield de cerca de 3,9%, um plano de recompra de acções no 
valor de EUR 3 mil mi que começou em 2015 e que terminou em 2018, um gasto de cerca 
de 30% do fluxo de caixa operacional em investigação e desenvolvimento, 15% em 
investimentos e 25% em aquisições. O dividendo foi aumentado em média em 5% por 
ano desde 2013, com um rácio de payout entre 40 a 60% do resultado líquido. 
 
IPO da Siemens Healthineers: A 16 de Março de 2018 a Siemens Healthineers passou a 
cotar na bolsa de Frankfurt. A Siemens vendeu apenas 15% da posição na divisão 
angariando cerca de EUR 4,2 mil mi vendendo 150.000.000 acções ao preço de EUR 28. 
Neste momento a empresa cota a EUR 35 avaliando assim a Siemens Healthineers em 
EUR 35 mil mi. 
 
Fusão do negócio de mobilidade com a Alstom: A Siemens assinou com a Alstom, uma 
empresa francesa de produtos e serviços para o sector dos transportes, um memorando 
de entendimento para a fusão do negócio de transportes da Siemens com a Alstom, 
ficando cada empresa com uma posição de 50%. A empresa resultante irá ser dirigida 
pelo CEO da Alstom e deverá gerar receitas de €15,3 mil mi e EBIT ajustado de €1,2 mil 
mi. São esperadas sinergias anuais de € 470 mi no máximo a partir do 4º ano. 
A União Europeia expressou receios de que a fusão gerasse um poder concorrencial 
muito grande e que consequentemente os consumidores sofressem por via de aumentos 
de preços dos serviços de comboios. A Siemens e a Alstom defendem que a fusão tem 
como objectivo ganhar dimensão para fazer face a competidores de grande dimensão 
como a chinesa CRRC. A Siemens e a Alstom esperam concluir a fusão na primeira metade 
de 2019. 
 
Aquisição Mentor Graphics: Em 2017 a Siemens adquiriu a Mentor Graphics por EUR 4,1 
mil mi. Com esta aquisição a Siemens passa a liderar o segmento de software industrial 
com a inclusão de serviços de circuitos integrados da Mentor Graphics.  
 
 
 
 
 

Ticker Site BiG SIE

Ticker BiGlobal Trade SIE

Ticker BT24 SIE

Ticker BiG Power Trade SIE

P/E Ratio 2019E 13,64

P/BV Ratio 1,74

EV/EBITDA 11,72

Siemens

Preço 97,92

Máx de 52 semanas 125,70

Mín de 52 semanas 94,97

YTD 0,6%

Volume médio diário (mi) 2.273.258

Capitalização bolsista (mi) 83.232

Beta 1,11

Dividendo 3,80

EPS 7,12

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 17

Manter 11

Vender 0

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (EUR mi) 83.044

EBITDA (EUR mi) 9.605

Nº de empregados 379.000

ROA 4,2%

ROE 13,1%

D/E 41,3%

Dividend Yield 3,88%
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 Receitas e Margens 
De 2016 para 2017 (ano fiscal da empresa terminou a 30 de Setembro de 2017) houve 
um aumento de 4,3% nas receitas, no entanto em 2018, estas estagnaram. A margem 
EBIT deteriorou-se de 9,3% para 7,4%, no entanto a margem de lucro manteve-se à volta 
dos 7,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluxos de Caixa 
Em 2017 a Siemens investiu cerca de EUR 4,1 mil mi na aquisição da Mentor Graphics 
aumentando assim o fluxo de caixa negativo de investimento, que normalizou em 2018. 
No ano passado a Siemens pagou cerca de EUR 3 mil mi em dividendos. 

 Balanço 
A aquisição da Mentor Graphics e a fusão do segmento eólico com a Gamesa provocou 
um aumento das contas a receber, que foi em parte equilibrado pela queda de negócio 
do segmento gas and power em 2017. Estas transações tiveram também um impacto 
significativo no goodwill, activos intangíveis e inventários.  

 Resultados do último trimestre 
No terceiro trimestre de 2018 (quarto trimestre do ano fiscal da empresa), a Siemens 
atingiu um lucro operacional de EUR 2,15 mil mi vs est. EUR 1,97 mil mi. A unidade de 
Power&Gas continua a ter problemas de rentabilidade, no entanto a melhor performance 
das outras divisões ajudaram a diminuir este impacto. A Siemens anunciou também um 
programa de compra de acções no valor de EUR 3 mil mi até Novembro de 2021, e 
aumentou o dividendo para EUR 3,8. 
  
Para 2019 a Siemens espera um crescimento modesto de receitas e um lucro operacional 
de 11% a 12%. Os resultados por acção deverão atingir entre EUR 6,3 e EUR 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados (EUR mi) 2018 2017 2016

Receitas 83044 83049 79644

Custos de vendas de produtos 58181 58021 55826

Investigação e desenvolvimento 5558 5164 4732

Custos gerais e administrativos 12941 12225 11669

Outros 181 -95 -35

Gastos Operacionais 76861 75315 72192

EBIT 6183 7734 7452

Juros 1867 571 -48

EBT 8050 8305 7404

Impostos 2054 2180 2008

Outros -124 80 -54

Resultado Líquido 6120 6045 5450

Resultado por acção 7,12 7,44 6,74

Fluxos de Caixa (EUR mi) 2018 2017 2016

Operacional 8413 7175 7610

Resultado Líquido 6120 6179 5584

Depreciação e Amortização 3419 3211 2764

Alterações no Fundo de Maneio -435 -1595 -1241

Outros -691 -620 503

Investimento -3776 -7456 -4144

Investimentos -2071 -6818 -2942

Investimentos curto prazo -52 49 -108

Outros -1653 -687 -1094

Financeiro -1947 -1559 -2709

Variação da dívida -463 2350 1639

Compra e venda de acções próprias 2655 192 -476

Dividendos -3137 -3101 -3063

Juros pagos e outros -1002 -1000 -809

Variação de Caixa 2690 -1840 757

Efeitos de conversão cambial -29 -387 -98

Caixa e Equiv final 11052 8391 10618

Balanço (EUR mi) 2018 2017 2016

Activos 138916 133804 125718

Caixa e Equivalentes 11066 8375 10604

Imóveis, Maquinaria 11381 10977 10157

Inventários 13885 19942 18160

Activos Intangíveis & Goodwill 38475 38832 31901

Outros Activos 64109 55678 54896

Passivos 90869 89278 90900

Dívida de Curto Prazo 5057 5447 6206

Dívida de Longo prazo 27120 26777 24761

Contas a pagar 10716 9755 8048

Provisões 8147 8826 9253

Fundo de pensões 7684 9582 13695

Outros Passivos 32145 28891 28937

Total Capital Accionista 48046 44526 34818

Total Capital e Passivos 138915 133804 125718
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 Equipa de Gestão 

Joe Kaeser (CEO): Foi nomeado CEO em Agosto de 2013, depois de ter ocupado diversos 
cargos na Siemens desde 1980, incluindo o de CFO desde 2006. É actualmente membro 
do conselho de administração da Allianz, Daimler e NXP Semiconductors. Nasceu em 1957 
na Alemanha e estudou gestão.  Já acompanhou por 9 vezes a chanceller Angela Merkel 
em visitas oficiais à China, Índia, Argentina, Arábia Saudita entre outros.  

Em 2017 recebeu de compensação na Siemens cerca de EUR 10,8 mi incluindo salário, 
bónus e acções.  

 Principais divisões 
Power & Gas: Produtos e soluções para a indústria petrolífera e geração de elctricidade.  
Este segmento registou uma queda de receitas e lucros devido em parte a impactos 
cambiais e queda de negócio nos EUA, parcialmente balanceado com melhor crescimento 
na Ásia. 
Energy Management: Software, produtos e sistemas para a transmissão, distribuição e 
gestão de electricidade.  
Building Technologies: Tecnologia de automação e serviços digitais para a segurança e 
eficienciência de edifícios e infraestruturas.  
Mobility: Serviços para a indústria de transporte de passageiros e cargas, incluindo 
comboios e automóveis. Esta divisão será fundida com a Alstom. 
Digital Factory: Serviços de gestão de informação para clientes industriais. Crescimento 
forte tanto em encomendas como receitas, especialmente na China e EUA. 
Process Industries and Drives: Software e soluções para o transporte, medida e controlo 
de fluxos de matérias. 
Healthineers: Tecnologia para o sector da saúde. Crescimento de receitas provenientes 
da China e do negócios de equipamentos de imagem, mas impacto negativo da moeda. 
Siemens Gamesa Renewable Energy: Produção de turbinas para o aproveitamento de 
energia eólica. Também desenvolve, constroi e gere campos de energia eólica. 
Crescimento de receitas do segmento devido à fusão com a Gamesa.  
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 Análise Comparativa  

A Siemens tem um rácio de P/E de 13,6, abaixo da média dos competidores, 15,7. A 
margem EBITDA está abaixo da média, 12 vs 16. A dívida líquida sobre EBITDA está em 
acima. 

 
Fonte: Bloomberg; BiG Research 

 
 

 Riscos 
 

Impacto cambial:  A Siemens divulga resultados em EUR mas tem operações em todo o 
mundo. Uma valorização significativa do EUR resulta em queda de receitas em moeda 
estrangeira como aconteceu no primeiro trimestre de 2018 face ao primeiro trimestre de 
2017. 
 
Ciclicidade do negócio: O negócio da Siemens depende da intensidade dos investimentos 
por parte de empresas e países. No caso de uma recessão, é expectável uma queda 
significativa de encomendas e receitas. 
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 Calendário 
30 de Janeiro 2019: Resultados do último trimestre de 2018 (1º trimestre fiscal 2019 para 
a empresa) 
31 de Janeiro de 2019: Ex-date de dividendos 
 
 

 

Nome País Cap. Bolsista Moeda P/E 2019E EV/EBITDA EV/Sales
1 Year Price 

Change
ROE

Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

ABB LTD-SPON ADR SWITZERLAND 42.799 USD 15,0 12,8 1,6 -28,3% 15,9% 1,3 12,6

EMERSON ELECTRIC CO UNITED STATES 38.260 USD 16,8 14,5 3,0 -15,4% 24,9% 1,0 20,6

JOHNSON CONTROLS INTERNATION UNITED STATES 29.542 USD 17,8 10,6 1,4 -18,2% 10,4% 2,6 13,4

SCHNEIDER ELECTRIC SE FRANCE 34.412 EUR 13,2 12,3 2,0 -17,2% 11,3% 1,5 15,9

SIEMENS AG-REG GERMANY 83.232 EUR 13,6 11,7 1,4 -18,7% 13,1% 2,2 11,6

Média exc. SIE 15,7 12,5 2,0 -19,78% 15,63% 1,6 15,6

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agência Rating Outlook

S&P A+ STABLE

Moody's A1 STABLE

Fitch A STABLE
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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 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 2 66,7% Profit Taking 9 56,3% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 1 33,3% Stop Loss 7 43,8% Stop Loss 0 0%

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

Total 3 100,0% Total 16 100,0% Total 0 0%
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