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Nota: 
Todas as cotações foram 
actualizadas na Bloomberg às 11h38 
do dia 20de Novembro. 
 
 
 
 
 
Informações relevantes 
Para consultar as últimas 
recomendações consulte o nosso 
site em:  
https://www.big.pt/InformacaoMer
cados/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
últimos doze meses pode ser 
consultado em: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters
/nld.pdf 

 
 
 

       

    Sanofi – Revisão do plano estratégico alinhado com fundamentais atractivos 
  

 

 Descrição 
A Sanofi é uma farmacêutica francesa, com uma exposição repartida pelos diversos 
continentes. Desenvolve actividades de I&D, Produção e Comercialização de fármacos. A 
empresa divide os seus produtos por 7 áreas terapêuticas: doenças cardiovasculares, 
sistema nervoso, diabetes, medicina interna, oncologia, tromboses e vacinas, sendo a 
maior produtora mundial nesta última área. O grupo foi formado a partir da fusão entre a 
Sanofi e a Aventis em 2004, tendo actualmente uma capitalização bolsista de EUR 
108.012mn. 
 

 Triggers 
 Na divulgação do plano estratégico para os próximos cinco anos, a empresa indicou 
que espera um crescimento das vendas anual entre 3%-4%, com a expectativa de que 
dezoito novos produtos entrem no mercado até 2020.  
 

 A farmacêutica mencionou que o crescimento do lucro entre 2016-2017 não deverá 
ser muito significativo devido aos investimentos realizados (EUR 6 mil mn) e à poupança 
de custos (EUR 1,5 mil mn) a implementar nos próximos cinco anos. Ainda assim, foi 
anunciado um programa de recompra de acções próprias, no valor de EUR 6,8 mil mn. 
 

 Vão ser exploradas as opções estratégicas para as áreas de saúde animal – lucrativa 
mas com poucas sinergias face às restantes unidades – e de genéricos europeus – onde as 
sinergias geográficas são limitadas e a complexidade do mercado está a aumentar. O 
objectivo da empresa passa pela simplificação da sua organização. 
 

 O CEO indicou que a empresa está à procura de negócios para impulsionar o 
crescimento da área de oncologia e reforçou que pretende construir posições 
competitivas nas áreas de esclerose múltipla, imunologia e consumer health care, 
mantendo a liderança em áreas como diabetes, cardiovascular, vacinas e doenças raras. 

 

 A Sanofi transacciona com um perfil de múltiplos a desconto face ao sector, com 
especial destaque para a métrica P/E. A farmacêutica apresenta um dos dividendos mais 
rentáveis entre os comparáveis – com um dividend yield de 3,44% vs. 2,91% do sector. 

 
 

 Evolução Gráfica 
O título foi fortemente pressionado após rever em 
baixa o Outlook para a unidade de diabetes e após 
apresentar o seu plano estratégico para os próximos 
cinco anos. As medidas apresentadas têm como 
objectivo sustentar o crescimento da empresa. O 
desenvolvimento de novos produtos e a 
atractividade operacional e fundamental da 
empresa constituem fortes trigers, reunindo espaço 
para inverter a tendência recente e conferindo 
upside ao título no médio/longo prazo. No entanto, 
numa óptica de trading, recomendamos um nível de 
stop loss de 5% face ao actual nível de entrada. 

Ticker Site BiG - Sanofi - Aventis SANOF

Ticker Bloomberg SAN   FP 

Ticker Reuters SASY.PA

Preço de Entrada (EUR) 82,74

Stop Loss (EUR) 78,60

Sanofi

Preço e Performance (Valores em EUR)

Preço 82,74

M áx de 52 semanas 101,10

M ín de 52 semanas 69,77

YTD (%) 9,36

Volume médio diário  (mn) 3.197.354

Capitalização bolsista (mn) 108.012

Beta 0,9562692

Dividendo 2,85

EPS 3,34

Consenso de analistas (últimos 12m)

Opinião do consenso

COM PRAR 14

M ANTER 18

VENDER 1

Nº de recomendações

P/E 2015E P/E 2016E P/BV YTD %
Dividend 

Yield
BETA ROE ROA D/E

EV/EBITDA 

14

SANOFI 14,67 14,56 1,92 9,36 3,44 0,96 8,97 5,15 26,39 12,15

MERCK KGAA 19,64 16,54 2,98 21,98 1,05 0,86 9,80 4,58 48,01 9,49

ASTRAZENECA PLC 16,00 16,69 4,97 -2,13 4,51 0,84 8,97 3,08 55,25 10,49

GLAXOSMITHKLINE 17,64 16,00 12,07 -1,53 6,56 0,92 187,30 21,00 440,63 10,07

ROCHE HLDG-GENUS 19,32 17,68 13,57 1,04 2,93 0,95 51,87 13,68 131,29 14,51

TEVA PHARMA 11,39 10,88 2,29 7,12 2,21 1,14 7,66 3,73 44,30 9,60

NOVO NORDISK-B 28,57 24,34 22,62 46,60 1,31 1,12 81,73 42,35 1,79 23,69

NOVARTIS AG-REG 17,35 16,41 2,77 -2,54 2,89 1,04 24,61 14,11 28,77 14,99

BAYER AG-REG 18,00 16,27 4,62 11,19 1,79 1,07 18,87 5,96 108,72 13,55

Média 18,07 16,60 7,53 10,12 2,97 0,99 44,42 12,62 98,35 13,17

Média (exc. Sanofi) 18,49 16,85 8,24 10,22 2,91 0,99 48,85 13,56 107,34 13,30

Fonte: Bloomberg 

 

https://www.big.pt/InformacaoMercados/TradingIdeas/Index/-1
https://www.big.pt/InformacaoMercados/TradingIdeas/Index/-1
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf


\\ 

   Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e 
recolhida de fontes Research 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. 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 disponibilidade. 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.  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. 

 

TRADING IDEA 
 20 DE NOVEMBRO DE 2015 

Analista: 
 

João Lampreia 

 
 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

 

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 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: Research 
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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 
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mobiliários. 

 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 5 71,4% Profit Taking 2 25,0% Profit Taking 4 80,0%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 1 20,0%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 1 12,5% Em Vigor 0 0,0%

Total 7 100,0% Total 8 100,0% Total 5 100,0%

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

Setembro de 2015:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 30 

de Setembro de 2015

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

Setembro de 2015:


