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   LVMH: Correção em Dezembro gera oportunidade de entrada 
  

 Descrição 

A Louis Vuitton (também conhecida como LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) é uma 
multinacional francesa retalhista de produtos de luxo, criada em 1987, a partir da fusão 
entre a designer Louis Vuitton e a fabricante de bebidas alcoólicas Moët Hennessy. A 
empresa detém cerca de 70 subsidiárias, que são geridas de forma autónoma, com cada 
uma a representar diversas marcas de luxo (p.e. Louis Vuitton, Christian Dior, Veuve 
Clicquot, etc.). Negoceia na Euronext Paris com uma capitalização bolsista de EUR 122 mil 
mn. 
 

 Racional 
 A LVMH tem apresentado resultados nos últimos trimestres que evidenciam  não só 

uma evolução positiva das receitas, mas também valores reportados acima do consenso de 
mercado. A empresa apresentará os números relativos a 2017 a 25 de Janeiro, sendo 
esperado um crescimento de 12,5% nas receitas e de 11,7% no resultado líquido ajustado.  

 O segmento de vinhos e bebidas espirituosas, ainda que representando menos de 
15% das receitas globais da empresa, é de interesse relativo, considerando a crescente 
adopção de hábitos ocidentais (como o consumo de bebidas alcoólicas) pela classe média 
de economias orientais, nomeadamente a China, que fornece assim um novo vector de 
crescimento à unidade.  

 A expansão de múltiplos da LVMH foi relativamente contida à medida que a evolução 
positiva de preço em 2017 foi acompanhada por uma expansão dos resultados da 
empresa. Assim, a empresa apresenta um conjunto de múltiplos de preço sensivelmente 
em linha com os principais congéneres e múltiplos de enterprise value a desconto. 
Destacamos ainda os rácios de rentabilidade de capital próprio e activo superiores à 
principal rival – Kering.  

 A empresa deverá beneficiar da recuperação do sector de luxo na Ásia, liderada pela 
China e Hong Kong, assim como das perspectivas económicas positivas na Europa. Nos 
Estados Unidos, e não obstante o estágio mais avançado do ciclo económico, a reforma 
fiscal aprovada pela administração é positiva para as empresas que operam no sector de 
consumo discricionário.   

 O sentimento de mercado para a LVMH tem vindo a ser expressivamente otimista 
desde meados de 2016. O domínio comprador é evidenciado pela formação de uma linha 
ascendente de longo-prazo, validando tanto máximos e mínimos relativos 
consistentemente superiores. Desde inícios de Novembro de 2017, contudo, temos 
assistido a uma retração significativa a curto prazo, próxima dos 8%, como exteriorizada 
pelo canal descendente (possível bullish flag) respeitado no agregado dos últimos dois 
meses, estando assim a revisitar a linha ascedente de longo-prazo. Outras referências 
técnicas de relevància incluem os mínimos relativos de Outubro, próximos dos EUR 238,25.  

 Evolução Gráfica (velas diárias) 

 

Ticker Site BiG MC

Ticker BiGlobal Trade MC

Ticker BT24 MC

Ticker BiG Power Trade MC

Preço Entrada (EUR) 241,00

Stop Loss (EUR; @ -5% P. Entrada) 228,95

P/E Ratio 2017E 24,82

P/BV Ratio 4,51

EV/EBITDA 2,87

LVMH  Moet Hennessy Louis Vuitton

Preço 241,00

Máx de 52 semanas 260,55

Mín de 52 semanas 181,95

YTD -1,8%

Volume médio diário (mil) 587.574

Capitalização bolsista (mn) 122.197

Beta 0,92

Dividendo 4,00

EPS 7,92

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 21

Manter 14

Vender 1

Consenso de analistas (últimos 2m)

Vendas (EUR mn) 37.600

EBITDA (EUR mn) 9.044

Nº de empregados n.a.

ROA 7,1%

ROE 17,0%

D/E 0,1%

Dividend Yield 1,74%

Informação Financeira

Fonte: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); Research BiG 
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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. 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 4 57,1% Profit Taking 7 70,0% Profit Taking 0 0,0%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 2 20,0% Stop Loss 1 100,0%

Reduzir/Vender 1 14,3% Em Vigor 1 10,0% Em Vigor 0 0,0%

Total 7 100,0% Total 10 100,0% Total 1 100,0%
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