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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 11h20 do dia 3 de Julho de 
2018. 

 
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 

 
 
 
 
  

Activision Blizzard (Ticker: ATVI US) 
  

 Descrição           
A Activision Blizzard é uma empresa de jogos de vídeo que resultou da fusão da Vivendi 
Games (Blizzard que tem os franchises World of Warcraft, Overwatch e Diablo) e da 
Activision (Call of Duty, Destiny e Skylanders). Em 2013, a Activision Blizzard comprou a 
posição detida pela Vivendi tornando-se assim independente. Em 2016 a empresa 
adquiriu a empresa de jogos móveis King (Candy Crush, Pet Rescue e Farm Heroes) por 
USD 5,9 mil mi.  
A Activision Blizzard tem uma capitalização bolsista de USD 58,8 mil mi e emprega mais 
de 9800 colaboradores. 

 
 

 Racional de investimento 
Franchises de sucesso: O World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch e Destiny são alguns 
dos jogos mais populares da Activision Blizzard. Várias séries do mesmo jogo foram 
lançadas nos últimos anos e a empresa tem conseguido com sucesso cativar os jogadores 
através de melhoramentos e novas histórias de jogo. 
Exposição ao crescimento dos eSports: Com a Liga Overwatch, a empresa tem exposição 
directa ao crescimento dos eSports, o que se traduzirá em receitas de patrocínios, 
publicidade, direitos de transmissão, merchandising e bilhetes. 
Crescimento dos jogos móveis: Com a aquisição da King, a Activision Blizzard vai 
conseguir desenvolver e criar jogos móveis a partir dos seus principais franchises de 
consolas como o Call of Duty. 
M&A na indústria: A agregação de conteúdos está a tornar-se cada vez mais uma mais 
valia para os distribuidores de conteúdo. Assim é expectável que haja um movimento de 
consolidação também no sector de jogos tal como se está a assistir neste momento no 
sector de media nos EUA com a aquisição da TimeWarner pela AT&T e a aquisição de 
activos da Fox pela Disney. 
Serviço de subscrições: Depois da crescente popularidade de serviços de subscrição de 
filmes e séries como a Netflix, é a vez das empresas de jogos de vídeo estudarem a 
possibilidade de criarem um serviço semelhante. Nesta nova modalidade, os seus clientes 
pagariam um valor por mês e teriam acesso a todos os jogos da empresa em vez de 
pagarem por cada jogo. Para a Activision, permitiria não só ter uma fonte de receitas 
mais estável como também através da disponibilização de todos os seus jogos, aumentar 
o número de jogadores. A Playstation conseguiu com sucesso implementar um modelo 
de subscrição mensal (cerca de EUR 7 em Portugal), para disponibilizar o modo de jogo 
online aos seus utilizadores. Sem esta subscrição não é possível jogar online. Este serviço, 
Playstation Plus, conta já com mais de 34 milhões de subscritores. 

 

 Análise gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Ticker Site BiG ATVI

Ticker BiGlobal Trade ATVI

Ticker BT24 ATVI

Ticker BiG Power Trade ATVI

P/E Ratio 2018E 29,77

P/BV Ratio 5,99

EV/EBITDA 6,96

Activision Blizzard

Preço 77,28

Máx de 52 semanas 79,63

Mín de 52 semanas 55,86

YTD 22,0%

Volume médio diário (mi) 6.158.369

Capitalização bolsista (mi) 58.826

Beta 0,95

Dividendo 0,30

EPS 0,36

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 22

Manter 8

Vender 0

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (USD mi) 7.017

EBITDA (USD mi) 2.508

Nº de empregados 9.800

ROA 2,0%

ROE 3,6%

D/E 7,5%

Dividend Yield 0,44%

Informação Financeira
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 Receitas e Margens 
Em 2017 a Activision atingiu um crescimento de receitas de 6,2%, tendo os custos 
operacionais aumentado em 9,9%. Assim, o EBIT foi reduzido de USD 1,4 mil mi em 2016 
para USD 1,3 mil mi em 2017. Neste ano, devido à reforma fiscal nos EUA a empresa 
contabilizou USD 878 mi em impostos.  

 Fluxos de Caixa 
O Fluxo de Caixa operacional aumentou 2,7% e como a empresa não realizou nenhum 
investimento significativo, aproveitou para reduzir a dívida. Assim a variação de caixa foi 
positiva em USD 1,39 mil mi. 

 Balanço e dívida 
No Balanço os activos aumentaram devido ao fluxo de caixa positivo e as contas a receber 
sobre as receitas aumentaram de 11,1% em 2016 para 13,1% em 2017.  Nos passivos as 
contas a pagar em relação às receitas aumentaram de 15,6% em 2016 para 24,7% em 
2017. 
A dívida foi reduzida em 2017 em cerca de USD 500 mi. No entanto devido ao aumento 
de fluxos de caixa, a empresa conseguiu reduzir a dívida líquida em cerca de USD 2 mil mi 
e assim passar a ter mais dinheiro em caixa do que dívida (dívida líquida negativa). Esta 
posição confere-lhe uma solidez e flexibilidade de balanço para caso surjam 
oportunidades de investimento poder alavancar-se. 

 

 

 

 

 

 Resultados do primeiro trimestre de 2018 
No primeiro trimestre deste ano a Activision Blizzard atingiu receitas de USD 1,38 mil mi, 
acima das estimativas de USD 1,32 mil mi. Os resultados por acção cifraram-se nos USD 
0,38 vs est. USD 0,34. O número de utilizadores mensais activos voltou a cair, 
principalmente no segmento móvel tal como tem acontecido nos últimos anos. A 
Activision optou por aumentar o dividendo para USD 0,34 (vs est. USD 0,38) 
representando uma yield de 0,45% e prevê o pagamento de USD 1,8 mil mi de dívida este 
ano. 
Para o segundo trimestre a empresa espera atingir receitas de USD 1,35 mil mi, vs 
estimativas de USD 1,49 mil mi e resultados por acção de USD 0,31 vs est. USD 0,48. Para 
este ano a Activision espera atingir receitas de USD 7,36 mil mi representando um 
crescimento de cerca de 5%, e resultados por acção de USD 1,79. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Resultados 2017 2016

Receitas 7018 6607

Custos de Produto 732 742

Royalties e licenças 301 330

Distribuição 985 850

Software royalties 483 472

Investigação e Desenvolvimento 1068 958

Vendas e marketing 1378 1210

Custos gerais e administrativos 761 633

Gastos Operacionais 5708 5195

EBIT 1310 1412

Outros gastos 159 305

EBT 1151 1107

Impostos 878 140

Resultado Líquido 273 967

Resultado por acção 0,36 1,27

Fluxos de Caixa 2017 2016

Operacional 2213 2155

Resultado Líquido 273 966

Depreciação e Amortização 1199 1150

Provisões 33 42

Alterações no Fundo de Maneio 661 -258

Outros 47 255

Investimento -197 -1177

Investimentos -290 -4724

Vendas de activos 80 0

Outros 13 3547

Financeiro -624 500

Variação da dívida -510 774

Compra e venda de acções próprias 178 106

Dividendos -226 -195

Outros -66 -185

Variação de Caixa 1392 1478

Efeitos de conversão cambial 76 -56

Caixa e Equiv final 4713 3245
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Balanço 2017 2016

Activos 18668 17452

Caixa e Equivalentes 4713 3245

Contas a receber 918 732

Imóveis, Maquinaria 294 258

Inventário 413 461

Activos Intangíveis 10869 11626

Outros Activos 1461 1130

Passivos 9206 8333

Dívida de Curto Prazo 0 0

Dívida de Longo prazo 4390 4887

Contas a pagar 1734 1028

Receitas diferidas 1929 1628

Outros Passivos 1153 790

Total Capital Accionista 9462 9119

Total Capital e Passivos 18668 17452
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 Equipa de Gestão 

Robert Kotick (CEO): Em 1990, comprou uma posição de 25% na Activision e tornou-se 
CEO da empresa.  Em 2008, conseguiu fundir a empresa com a Blizzard e tornou-se CEO 
da nova entidade. Enquanto estudava em Michigan, vendia software para o Apple II, 
sendo persuadido pelo Steve Jobs a largar a universidade e dedicar-se a este negócio a 
tempo inteiro. 

 Principais jogos 
Destiny é um jogo online multijogador da Activision, de tiros em primeira pessoa. A 
primeira versão foi lançada em 2014 para várias consolas e a segunda versão foi lançada 
no final de 2017 contando já com uma versão para PC. O lançamento da segunda versão 
foi um sucesso e a empresa reviu em alta as receitas estimadas (ajustada) para 2017 de 
USD 6,58 mil mi para USD 6,85 mil mi.  

Overwatch é um jogo em que 12 oponentes se defrontam em 2 equipas, de modo a 
eliminarem os outros jogadores com armas e a cumprirem um certo objectivo. O jogo, 
lançado em 2016, já conta com mais de 40 milhões de jogadores. A Activision Blizzard 
decidiu aplicar o modelo de ligas norte-americanas aplicado a vários desportos como o 
futebol americano ou o baseball e assim criar uma liga composta por vários equipas 
franchisadas que pagam para pertencer à liga (cerca de USD 20 mi em 2017 por equipa) e 
que depois contratam jogadores que são remunerados e que recebem prémios 
dependendo da performance da equipa. A primeira época foi iniciada a Janeiro de 2018 e 
decorrerá até Julho, contando com um pote de prémios de USD 3,5 mi. Em direitos de 
vídeo e patrocínios, a liga angariou USD 100 mi. Este é um dos primeiros passos da 
indústria no sentido da profissionalização dos jogadores de vídeo e do aumento de 
espectadores de eSports.  
 
Call of Duty: A primeira versão deste jogo foi lançada em 2003 e tem sido um dos 
maiores sucessos da Activision. É jogado na primeira pessoa e em cenários de guerra. 
Foram lançadas várias versões desde o primeiro jogo e em 2016 a Activision já tinha 
vendido mais de 250 mi de cópias e atingido receitas superiores a USD 15 mil mi. A última 
versão, “Call of Duty: WWII” lançada em 2017 gerou receitas acima de USD 1 mil mi. Este 
ano a 12 de Outubro será lançada uma nova versão, “Call of Duty: Black Ops 4”, que não 
vai incluir modo campanha mas irá incluir o modo Battle Royale, onde múltiplos 
jogadores se conectam online e batalham até só restar um jogador. Este modo tem tido 
um enorme sucesso noutros jogos como o Fortnite ou PUBG. Está também a ser estudada 
a criação de uma liga profissional, como a Overwatch, para o jogo Call of Duty. 

 
World of Warcraft: Este é um jogo online de múltiplos jogadores que foi lançado pela 
primeira vez em 1994 e que desde então contou com múltiplas expansões. Já teve muito 
mais jogadores activos do que actualmente, mas uma nova versão será lançada no 
próximo dia 14 de Agosto. Vai ser importante perceber se esta nova versão conseguirá 
aumentar o número de jogadores ou se por outro lado confirmará a diminuição de 
adeptos desta série de jogos. 
 

 Aquisição da King 
No início de 2016 a Activision concluiu a aquisição da King por USD 5,9 mil mi. A King é 
uma empresa de jogos móveis que contava com cerca de 500 milhões de usuários activos 
mensalmente. A empresa fez um IPO em 2014 ao preço de USD 22,5 por acção, no 
entanto depois da popularidade dos seus jogos diminuir, a Activision gastou apenas cerca 
de USD 18 por acção para a adquirir. A King contribuiu com USD 1,6 mil mi em receitas 
em 2016 e USD 2 mil mi em 2017, no entanto é também estratégica para o lançamento 
de alguns jogos de consola da Activision Blizzard para o formato mobile como por 
exemplo o Call of Duty. 

Principais Jogos
Data de 

lançamento

Warcraft: Orcs & Humans 1994

StarCraft 1998

StarCraft 64 2000

Call of Duty 2003

World of Warcraft 2004

Call of Duty 2 2005

Call of Duty 3 2006

Call of Duty 4: Modern Warfare

World of Warcraft: Burning Crusade

Call of Duty: World at War

World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Call of Duty: Modern Warfare 2 2009

Call of Duty: Black Ops

StarCraft II:Wings of Liberty

World of Warcraft: Cataclysm

Call of Duty: Modern Warfare 3 2011

Candy Crush

Call of Duty: Black Ops 2

World of Warcraft: Mists of Pandaria

StarCraft II: Heart of the Swam

Call of Duty: Ghosts

Call of Duty: Advanced Warfare

World of Warcraft: Warlords of Draenor

Destiny

StarCraft II: Legacy of the Void

Call of Duty: Black Ops 3

Overwatch

StarCraft II: Nova Convert Ops

Call of Duty: Infinite Warfare

World of Warcraft: Legion

Call of Duty: WWII

StarCraft: Remastered

Destiny 2

World of Warcraft: Battle for Azeroth 14-08-2018

Call of Duty: Black Ops 4 12-10-2018

Sekiro: Shadows Die Twice Early 2019

2015

2016

2017

2007

2008

2010

2012

2013

2014
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 Análise Comparativa  

Os múltiplos das principais empresas de jogos são similares com rácios de P/E entre 26,5 
e 30, sinalizando o perfil de crescimento das mesmas. A margem EBITDA está entre os 
30% e 45%. Devido às especificidades de cada empresa e da popularidade dos seus jogos 
é difícil compará-las directamente.  

 

 
 

Fonte: Bloomberg; BiG Research 

 

 Riscos 
 

Possíveis aquisições: Devido ao perfil de crescimento da indústria é expectável que as 
empresas invistam de modo a alavancar ao máximo este crescimento. Há a possibilidade 
de aquisições feitas pela Activision Blizzard a outras empresas de jogos mais pequenas, 
uma possível fusão com a Ubisoft ou Electronic Arts, ou até ser comprada por um gigante 
de media como a AT&T, Disney, Comcast, Netflix ou Tencent. 
 
Queda de MAUs da KING: Os utilizadores activos mensais da KING têm diminuido 
significativamente nos últimos anos, de 474 milhões no 3º trimestre de 2015 para apenas 
285 milhões no primeiro trimestre deste ano. No entanto a Activision Blizzard tem 
conseguido aumentar as receitas deste segmento, independentemente do menor 
número de jogadores, de USD 484 mi no 2º trimestre de 2016 para USD 534 mi no 
primeiro trimestre deste ano. 
 
Queda receitas de jogos actuais: O segmento Activision passou de receitas de cerca de 
USD 3 mil mi em 2012 para USD 2,2 mil mi em 2016 e USD 2,6 mil mi em 2017. É essencial 
que haja uma constante inovação nos jogos e tecnologia dos mesmos de modo a manter 
a atractividade destes para os consumidores e sustentar estes níveis de receita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nome País Cap. Bolsista Moeda P/E 2018E P/E 2019E EV/Sales YTD ROE
Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

ELECTRONIC ARTS INC UNITED STATES 43.921 USD 28,8 25,6 6,4 36,6% 24,1% -2,8 30,5

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE UNITED STATES 13.711 USD 26,7 24,1 5,4 9,2% 13,8% -5,0 15,6

ATARI SA FRANCE 136 EUR 53,2 53,2 3,1 47,8% n.a. 0,1 63,6

UBISOFT ENTERTAINMENT FRANCE 10.549 EUR 32,1 26,7 4,7 44,4% 13,8% 0,7 44,2

ACTIVISION BLIZZARD INC UNITED STATES 58.826 USD 29,8 25,9 7,0 22,0% 3,6% -0,3 35,9

Média exc. Activision Blizzard 35,2 32,4 4,9 34,48% 17,23% -1,8 38,5

Agência Rating Outlook

S&P BBB+ STABLE

Moody's Baa1 STABLE

Rating

FMR LLC
13%

Vanguard 
Group

7%
BlackRock

7%

Tencent
5%Others

68%

Shareholders
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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 disponibil izada, 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:


