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TRADING IDEA 
Best Buy – Correcção extremada exacerba forte desconto relativo 

Retalho Especializado 
 

Ticker: BBY US 
 

Preço Entrada: USD 21,37 
 

Stop Loss: USD 20,25 

 
Preço e performance 

Preço 21,37

M áx de 52 semanas 32,85

M ín de 52 semanas 21,13

YTD (%) -8,56

Volume médio diário  (mn) 6.996.226

Capitalização bolsista (mn) 7.486

Beta 0,902737677

Dividendo 0,62

EPS -3,36
 

Fonte: Bloomberg 
 
Consenso de analistas 

Opinião do consenso

COM PRAR 5

M ANTER 20

VENDER 4

Nº de recomendações

 
 

Fonte: Bloomberg 

 
Informação financeira 

Vendas (mn) 50.705

EBITDA (mn) 3.295

Nº de empregados 167.000

ROA (%) -7,27

ROE (%) -23,79

D/E 0,29

DY 1,46  
 

Fonte: Bloomberg 
 

 
 

 
Informações relevantes 
 
Para informações adicionais relativamente a esta 
trading idea consulte o nosso site em: 
http://www.bigonline.pt/pt/BolsaMercados/tradingid
eas.asp . Para um glossário dos termos utilizados 
nesta trading idea, assim como de um histórico de 
recomendações anteriores consulte o nosso site 
em 
http://www.bigonline.pt/pt/BolsaMercados/newslett
ers.asp. 
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Descrição 

A Best Buy é uma retalhista norte-americana especializada em bens de consumo electrónico, 

sendo que, nos EUA, a sua quota de mercado atinge os 19%. A empresa detém ainda operações 

na China, Canadá, Porto Rico e México, operando com diversas subsidiárias e marcas. Com mais 

de 4000 superfícies comerciais a nível mundial, a empresa contava, no final de 2010, com cerca de 

180 mil colaboradores. A empresa negoceia com uma capitalização bolsista de EUR 7,9 mil mn.  

Triggers 

 A empresa reportou resultados relativos ao quarto trimestre fiscal de 2011, findo no início 

de Março, que se cifraram abaixo das estimativas. A empresa reportou perdas de USD 1,7 

mil mn (vs lucro USD 651 mn em 2010), que incluem a compra da Carphone Warehouse, 

imparidades e custos de reestruturação, nomeadamente o fecho de localizações no Reino 

Unido. No mesmo período, as receitas avançaram 2,4% para USD 16,63 mil mn. 

 A empresa anunciou o fecho de 50 localizações nos EUA, como parte um plano de corte 

de custos de USD 800 mn, que inclui também o corte de 400 postos de trabalho, devendo 

estes ser maioritariamente administrativos. 

 Os planos de expansão da empresa não são influenciados por este corte de custos, sendo 

que esta deverá abrir em 2013, na China, 50 novas lojas Five Star. A empresa ambiciona 

chegar às 400-500 lojas, tendo já cerca de 200 localizações no país asiático. 

 Após resultados que se cifraram abaixo das expectativas dos analistas, a empresa foi alvo 

de alguns downgrades por parte de diferentes casas de investimento internacionais que, 

de certa forma, exacerbaram o movimento correctivo do título no período recente. 

 Em termos de múltiplos, a retalhista negoceia com um perfil francamente descontado face 

à média dos principais peers, com um P/E2012 e P/2013 de 5,96x e 5,73x, 

respectivamente, o que compara positivamente com os 27,43x e 19,25x, registados pela 

indústria. 

 A empresa é ainda das mais penalizadas do sector numa perspectiva YTD, sendo que a 

desvalorização ocorreu em grande parte após a apresentação dos últimos resultados, 

movimentação esta que acreditamos ter descontado os pontos menos positivos 

reportados.  
 

Factor de Risco: O sub-sector de retalho em que a empresa se integra poderá ser especialmente 

penalizado caso se verifique uma depreciação das condições macroeconómicas.   
P/E 2012E 

(IBES)

P/E 2013E 

(IBES)
P/BV YTD %

Dividend 

Yield
BETA ROA

EV/Sales 

2012

Pass./Activo 

(Endividamento)

WAL-MART STORES 12,15 11,13 2,82 -1,52 2,54 0,63 8,39 0,58 61%

AMAZON.COM INC 93,65 56,75 14,10 31,58 n.d. 1,20 2,86 1,78 69%

BEST BUY CO INC 5,96 5,73 1,95 -8,56 2,95 0,90 -7,27 0,20 73%

TARGET CORP 13,21 11,66 2,38 9,82 2,04 0,70 6,48 0,72 66%

STAPLES INC 10,11 9,29 1,49 8,28 2,73 1,02 7,20 0,48 48%

METRO AG 8,05 7,43 1,16 -18,67 5,89 0,93 1,83 n.d. 81%

média 23,85 17,00 3,98 3,49 3,23 0,90 3,25 0,75 66%

média exc. Best Buy 27,43 19,25 4,39 5,90 3,30 0,90 5,35 0,89 65%  

Evolução Gráfica 

 
 

 

 
Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e 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 é constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se 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 disponibilizada. 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. 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. Este documento não foi preparado com nenhum objectivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BIG, ou seus 

colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição, sujeita a alterações, em quaisquer dos títulos referenciados nesta nota. 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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Apesar dos resultados reportados terem ficado 
aquém das expectativas dos analistas, os planos 
de corte de custos e de expansão internacional da 
empresa veiculam uma estratégia sólida e que 
aposta nos mercados que potenciam o crescimento 
dos lucros. Apesar dos encerramentos anunciados, 
o clima macroeconómico nos EUA espelha uma 
situação mais positiva que a vivida no continente 
Europeu, pelo que a exposição predominante ao 
mercado norte-americano não deverá representar 
uma barreira ao crescimento da empresa. Desta 
forma, sugerimos a entrada em Best Buy, com um 
stop colocado 5% abaixo do valor de entrada. 
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