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TRADING IDEA 
Banco Santander – Nova equipa executiva marca alteração de paradigma  

 

Ticker: SAN SM Equity 
 

Preço Entrada: EUR 6,15 

 
Stop Loss: EUR 5,83 

 
Preço e performance 
 
Preço 6,15

M áx de 52 semanas 7,96

M ín de 52 semanas 5,77

YTD (%) -11,42

Volume médio diário  (mn) 110.047.400

Capitalização bolsista (mn) 85.506

Beta 1,112642

Dividendo 0,6

EPS 0,48  
Fonte: Bloomberg 

 

Consenso de analistas 

Opinião do consenso

COM PRAR 11

M ANTER 25

VENDER 8

Nº de recomendações

 

 
Fonte: Bloomberg 

 
Informação financeira 

M argem Financeira (mn) 29.360

Produto Bancário (mn) 42.370

Nº de empregados 185.405

ROA (%) 0,49

ROE (%) 7,68

D/E 4,88

DY 1,61 
Fonte: Bloomberg 
 
 
  

 
 

Informações relevantes 
 
Para informações adicionais relativamente a esta 
trading idea consulte o nosso site em: 
https://www.bigonline.pt/InformacaoMercados/Tradi
ngIdeas/Index/-1 Para um glossário dos termos 
utilizados nesta trading idea, assim como de um 
histórico de recomendações anteriores consulte o 
nosso site em 
https://www.bigonline.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf 
 

 4 de Fevereiro de 2015 

Descrição 

O Banco Santander é um dos maiores players a operar no sector financeiro à escala mundial, 
sendo que a componente de Banca de retalho (particulares e empresas) continua a 
representar uma parcela dominante do Produto Bancário (85% do total). O mix geográfico 
revela a abrangência da instituição, com presença significativa na América Latina (45%), Europa 
(43%) e EUA (12%). O mercado doméstico traduz aproximadamente 14% dos resultados 
consolidados.  
 

Triggers 
 

 O Santander anunciou que os lucros no 4Q14 aumentaram 68% para EUR 1,46 mil mn, 
reflectindo o duplo efeito favorável em torno do incremento do Produto Bancário e 
de menores encargos registados com provisões face ao crédito mal parado (NPLs). A 
dinâmica positiva observada ao nível da margem financeira (aumento de EUR 6,9 mil 
mn para EUR 7,7 mil mn) e a evolução favorável do loan book, tanto em Espanha 
como no Brasil, acabaram por ser os aspectos mais surpreendentes dos resultados.  
 

 O incremento dos lucros no Brasil no 4Q14 (+30%) desafia as dificuldades sentidas 
naquele país, ao passo que o maior enfoque na concessão de crédito a empresas e 
hipotecas (vs crédito consumo) suportará a qualidade do loan book. A recuperação 
em Espanha deverá materializar-se pelo pick-up de crédito a SMEs, com o Santander a 
retirar benefícios suplementares ao deter a maior quota de mercado (12,2%).  

 

 A nova chairman – Ana Botin (sucedeu ao seu pai em Setembro último) – já adoptou 
no período recente um conjunto de medidas importantes, entre as quais a redução do 
dividendo anual (EUR 0,60 para EUR 0,20 por acção) e a concretização de um 
aumento de capital (EUR 7,5 mil mn) com o objectivo de reforçar o Balanço da 
Instituição Financeira. O foco no crescimento orgânico e a prossecução de medidas de 
eficiência serão os principais drivers no médio prazo. 

 

 O Santander exacerbou a underperformance dos títulos do sector financeiro no 
período YTD, em antecipação às políticas de QE anunciadas pelo BCE no passado 
22/Janeiro. A própria instabilidade política na Grécia motivada pela vitória do Syriza 
nas eleições legislativas penalizou sobremaneira o índice Espanhol (IBEX 35) em 
função da emergência no país de forças políticas radicais – Podemos – que é 
apontado como um dos favoritos às eleições gerais Espanholas (Novembro de 2015).  
 

P/E 2015E P/E 2016E P/BV YTD % ROE Rácio Capital Tier 1 (Curr.) MKT CAP (EUR mn)

BANCO POPULAR 16,39 10,28 0,63 -8,58 2,73 11,5 8.004

BANCO SANTANDER 11,23 10,08 0,97 -11,42 7,68 12,2 85.506

BBVA 12,83 9,66 1,04 4,09 2,37 11,7 50.889

BANKINTER 14,47 12,60 1,54 -7,15 7,83 11,9 5.593

BANCO SABADELL 15,31 10,79 0,82 2,77 3,46 11,7 9.119

SOC GENERALE SA 9,51 8,35 0,65 6,26 4,66 13 29.938

BNP PARIBAS 9,62 8,99 0,78 -0,68 -1,48 11,4 60.958

NATIXIS 14,91 12,89 1,07 5,76 6,02 12,2 18.079

BANCO COM PORT-R 9,16 6,41 0,31 -2,42 -6,75 11,6 3.474

BANCO BPI SA-REG 8,22 6,22 0,60 -12,67 -7,98 11,8 1.305

INTESA SANPAOLO 23,44 14,14 0,96 7,43 -8,47 13,7 43.348

COMMERZBANK 20,00 12,00 0,48 1,46 2,20 11,8 12.683

DEUTSCHE BANK-RG 9,52 7,43 0,49 8,14 2,70 15,5 37.268

média exc. Santander 13,62 9,98 0,78 0,37 0,61 12,32 -  
Evolução Gráfica 
 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15
 

TRADING IDEA 
 11 DE JULHO, 2003 

 

 

O Banco Santander regista um dos piores 
desempenhos accionistas (YTD%) em relação 
aos peers Europeus, situação que contrasta 
com os fundamentais globalmente apelativos 
do título. O recente aumento de capital mitiga 
parte do risco intrínseco, sendo que a 
instituição encontra-se bem posicionado para 
beneficiar do pick-up da actividade em 
Espanha e do efeito previsivelmente favorável 
das políticas de QE pelo BCE. Sugerimos a 
adopção de um stop loss de 5% face ao valor 
de entrada. 

https://www.bigonline.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf


   

 

 
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%; 
 

 Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento 
emitidas pelo Banco BiG Research 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. 
 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 8 72,7% Profit Taking 4 36,4% Profit Taking 4 66,7%

Manter/Neutral 3 27,3% Stop Loss 7 63,6% Stop Loss 2 33,3%

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

Total 11 100,0% Total 11 100,0% Total 6 100,0%

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

Dezembro de 2014:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Dezembro de 2014

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

Dezembro de 2014:

 

 
 

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 disponibilidade. 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. 
 


