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TRADING IDEA 
Bayer – Outlook promissor sugere upside 

 

Ticker: BAYN GY Equity 
 

Preço Entrada: 123,05 EUR  
 
Stop Loss: 116,90 EUR  

 
Preço e Performance

Preço 123,05

M áx de 52 semanas 146,45

M ín de 52 semanas 94,22

YTD (%) 8,89

Volume médio diário  (mn) 2.356.508

Capitalização bo lsista (mn) 101.756

Beta 1,123905

Dividendo 2,25

EPS 4,14  
Fonte: Bloomberg 

 

Consenso de analistas 

Opinião do consenso

COM PRAR 18

M ANTER 16

VENDER 4

Nº de recomendações

 
Fonte: Bloomberg 

 
Informação financeira 

Vendas (mn) 42.239

EBITDA (mn) 8.367

Nº de empregados 118.888

ROA (%) 5,49

ROE (%) 17,10

D/E 0,23

DY 0,74  
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 
 

06 de Julho de 2015 

Descrição 

A Bayer AG é uma empresa farmacêutica e química alemã, produz e comercializa produtos 
healthcare, agrícolas e de alta tecnologia polymer. A empresa está presente em mais de 75 
países e conta com mais de 119.000 trabalhadores no mundo. Tem uma capitalização bolsista 
de EUR 101.756mn. 

Triggers 
 

 No passado dia 11 de Março, a empresa mostrou-se optimista para o futuro, 

apresentando um Outlook positivo para a sua unidade de Health Care e previsões 

para as suas unidades de negócio até 2017. O CEO Marijn Dekkers, confirmou que se 

prevê um incremento no valor do EBITDA por via do recém lançamento ao mercado 

de cinco novos produtos e pelo contínuo investimento na investigação de novas 

drogas, com principal foco no cancro, doenças cardiovasculares e saúde feminina. 

 O optimismo foi confirmado na divulgação dos resultados trimestrais, onde a empresa 

reportou receitas de EUR 12,1 mil mn (vs. EUR 11,9 mil mn esperados) e um EBITDA 

ex-itens extraordinários de EUR 3 mil mn (vs. EUR 2,98 mil mn). O resultado líquido 

ascendeu a EUR 1,30 mil mn, que corresponde a um lucro por acção de USD 2,10 (vs. 

USD 1,38 mil mn e USD 2,12 estimado pelo consenso), impulsionado pela forte 

performance das divisões de Consumer Unit e Material Science, que compensaram as 

vendas aquém do estimado do fármaco Xarelot (que previne coágulos de sangue).  

 A nível operacional, importa destacar não só a excelente performance operacional da 

empresa – com as receitas e os resultados a evidenciarem uma tendência de 

crescimento no período recente – bem como a diversificada exposição geográfica – 

Europa (37,4%), EUA (+24,3%), Ásia (+21,6%) e América Latina/África (+16,7%) e de 

áreas de negócio – Health Care (38,6%), Material Science (+27,6%) e Crop Science 

(22,5%). 

 A empresa negoceia com um perfil de múltiplos em linha com os principais peers, 

apresentando um P/E 2015E de 17,34x face aos 17,94x do sector e um P/E 2016E de 

15,39x que compara com os 16,45x dos pares. Os rácios EV/EBITDA e EV/Sales 

negoceiam com um comportamento misto face aos comparáveis 16,30x e 3,23x vs. 

13,94x e 4,83x dos peers sectoriais. 
P/E 2015E P/E 2016E P/BV YTD % Dividend Yield BETA ROE ROA D/E EV/EBITDA EV/Sales

SANOFI 15,29 14,62 2,05 15,52 3,26 0,94 7,77 4,54 26,39 10,37 3,15

MERCK KGAA 18,26 16,01 2,87 15,63 1,10 0,85 8,85 4,26 48,01 13,01 4,02

ASTRAZENECA PLC 15,31 15,65 4,83 -8,75 4,73 0,89 6,66 2,26 55,25 11,38 3,59

GLAXOSMITHKLINE 16,90 15,12 8,75 -2,11 6,60 0,91 144,87 20,83 440,63 11,54 3,77

ROCHE HLDG-GENUS 18,60 17,08 11,47 -2,07 3,03 0,95 47,81 13,54 131,29 14,68 5,17

BAYER AG-REG 17,34 15,39 4,69 9,03 1,83 1,12 17,10 5,49 108,72 16,30 3,23

TEVA PHARMA 11,75 11,90 2,30 4,10 2,19 1,08 12,09 5,88 44,30 8,44 3,01

NOVO NORDISK-B 28,93 23,94 30,52 42,07 1,35 1,16 91,03 42,50 1,79 25,82 11,03

NOVARTIS AG-REG 18,51 17,30 3,10 0,22 2,81 1,04 27,66 15,58 28,77 16,30 4,90

média 17,88 16,34 7,84 8,18 2,99 0,99 37,37 12,14 91,22 14,20 4,65

média exc. Bayer 17,94 16,45 8,24 8,08 3,13 0,98 39,63 12,87 89,27 13,94 4,83  
Evolução Gráfica 
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Após a divulgação dos resultados trimestrais o título 
foi bastante pressionado, movimento que foi 
extremado pela instabilidade vigente na Grécia. 
Acreditamos que o título reúne espaço para inverter 
esta tendência menos positiva sustentado pela 
performance operacional e pelo Outlook promissor. 
Tendo em conta a actual volatilidade de mercado, 
justificada pela negociações entre a Grécia e os 
credores, e numa óptica de trading, recomendamos 
um nível de stop loss de 5% face ao actual nível 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 6 75,0% Profit Taking 3 37,5% Profit Taking 4 66,7%

Manter/Neutral 2 25,0% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 2 33,3%

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

Total 8 100,0% Total 8 100,0% Total 6 100,0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 30 de 

Junho de 2015:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 30 

de Junho de 2015

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 30 de 

Junho de 2015:

 

 
 

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. 
 
 


