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   Sanofi: Oportunidades depois de queda de preço exagerada  
  

 Descrição 

A Sanofi é uma empresa que produz fármacos e vacinas. O segmento de medicamentos 
sujeitos a receitas médicas representou em 2017 27,8% das vendas, vacinas representaram 
14,6%, doenças raras 8%, diabetes 18,2% e medicamentos de consumo geral 13,8%. Estes 
últimos incluem medicamentos para alergias, constipações, alívio de dor e de nutrição. Em 
termos geográficos a farmacêutica está bem diversificada com 33% das vendas nos EUA, 
28% em mercados emergentes, 26% na Europa Ocidental e 13% no resto do mundo. A 
acção negoceia na Euronext de Paris com uma capitalização bolsista de EUR 80 mil mn. 

  
 

 Racional 
 Incerteza já está no preço: Diversos factores pressionaram recentemente tanto a 

performance da empresa como do sector. Este último desvalorizou 19% desde máximos 
em 2015, influenciado por notícias negativas de reformas no sistema de saúde americano 
e maior pressão de reguladores a favor de descida de preços de medicamentos. A Sanofi 
está neste momento muito perto de mínimos de 2014, pressionada também por recentes 
aquisições realizadas e incertezas em relação ao crescimento do seu pipeline de 
medicamentos. As recentes aquisições (Bioverativ por USD 11,6 mil mn e Ablynx EUR 3,9 
mil mn), apesar de percepcionadas pelo mercado como caras, visam aumentar o 
crescimento da empresa, principalmente no segmento de doenças raras de sangue. 

 Dividend Yield de 4,73%: Com a recente correcção de mercado a empresa passou a cotar 
com uma taxa de dividendo bastante alta considerando o nível actual de taxas de juro. A 
empresa irá propor na próxima reunião de accionistas  o 24º aumento consecutivo de 
dividendos, sublinhando assim a importância que o aumento de remuneração dos 
accionista tem para a Sanofi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Múltiplos atractivos e abaixo da média do sector: Destaque para o rácio do preço sobre o 
resultado líquido (P/E) esperado para 2018 de 11,7 vs a média do sector 15,6; Rácio do 
valor da empresa sobre o EBITDA (EV/EBITDA) de 12,8 vs 15 ; Rácio de capitalização 
bolsista sobre o valor do balanço (P/BV) de 1,4. Tem no entanto uma margem EBITDA de 
21,2% vs 29,6% e um retorno sobre os seus activos (ROA) de 8,2% vs 10,2%. 

 

Ticker Site BiG SANOF

Ticker BiGlobal Trade SAN

Ticker BT24 SAN

Ticker BiG Power Trade SAN

Preço Entrada (EUR) 64,01

Stop Loss (EUR; @ -5% P. Entrada) 60,81

P/E Ratio 2018E 11,70

P/BV Ratio 1,42

EV/EBITDA 12,82

Sanofi

Preço 64,01

Máx de 52 semanas 92,97

Mín de 52 semanas 63,09

YTD -10,9%

Volume médio diário (un) * 2.442.618

Capitalização bolsista (mn) 80.272

Beta 0,94

Dividendo  (EUR) 3,03

EPS (EUR) 6,71

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 13

Manter 16

Vender 2

Consenso de analistas (últimos 2m)

Vendas (EUR mn) 36.204

EBITDA (EUR mn) 7.152

Nº de empregados 106.859

ROA 8,2%

ROE 14,6%

D/E 0,27

Dividend Yield 4,73%

Informação Financeira

Fonte: Bloomberg 

 

Fonte: Dados da empresa. 

Dividendo de 2017 de 3,03€ está 

sujeito a aprovação na assembleia 

geral de accionistas de 2 de Maio 

de 2018. 

 

2,85

2,93
2,96

3,03

2014 2015 2016 2017

Dividendos por acção (EUR)

+6,3%

Nome País
Cap. Bolsista

(milhões)
Moeda

P/E 

2018E
P/BV EV/EBITDA YTD Div. Yield

1 Yr. Price 

∆
ROA

Margem 

EBITDA

ASTRAZENECA PLC BRITAIN 60.669 GBp 19,0 5,6 15,3 -6,5% 4,3% 0,7% 4,8% 29,9%

NOVO NORDISK A/S-B DENMARK 759.625 DKK 18,9 14,9 15,4 -9,2% 2,5% 30,6% 38,2% 46,4%

GLAXOSMITHKLINE PLC BRITAIN 66.171 GBp 12,6 n.a. 11,5 0,9% 6,0% -20,2% 2,7% 23,4%

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SWITZERLAND 195.921 CHF 13,7 7,3 13,0 -8,2% 3,6% -12,5% 11,2% 31,7%

NOVARTIS AG-REG SWITZERLAND 201.602 CHF 15,1 2,5 14,4 -6,5% 3,6% 2,3% 5,9% 29,8%

BAYER AG-REG GERMANY 79.734 EUR 14,2 2,2 10,5 -7,3% 2,8% -8,9% 9,3% n.a.

ELI LILLY & CO UNITED STATES 84.843 USD 15,9 7,3 25,0 -8,3% 2,7% -7,2% -0,5% 16,2%

SANOFI FRANCE 80.272 EUR 11,7 1,4 12,8 -10,9% 4,6% -22,1% 8,2% 21,2%

Média exc. Sanofi 15,6 6,7 15,0 -6,43% 3,65% -2,1% 10,22% 29,6%

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
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 Últimos resultados e outlook 2018: A empresa reportou receitas de EUR 8,69 mil mn no 
4º trimestre, um valor acima dos EUR 8,67 mil mn esperados pelo mercado. Os lucros por 
acção de EUR 1,06, ficaram no entanto, aquém dos EUR 1,15 esperados. Para 2018 a 
Sanofi espera um crescimento em lucros por acção entre 2% a 5%, considerando câmbios 
fixos, cuja média é acima da estimativa de mercado de 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Riscos: As empresas do sector farmacêutico estão sujeitas constantemente a pressões 
competitivas de novos medicamentos que são lançados no mercado. Isto irá reflectir-se 
no preço de mercado e poderá gerar uma diminuição de margens. A desvalorização do 
USD vs EUR teve um impacto negativo no último trimestre, no entanto, dado o actual nível 
de 1,24, vemos uma potencial valorização do USD como mais provável vs a continuação da 
desvalorização no curto prazo. As recentes aquisições poderão levar a um aumento da 
dívida no balanço e consequentemente a um custo dos juros da empresa mais avultado. 
Ainda assim, as principais agências de rating colocam a classificação da Sanofi em 
Investment Grade. 

 
 
 
 
 
 
 Evolução Gráfica (velas diárias) 

 

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

 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o 
passivo total e o capital próprio total da 
empresa, ambos em valores 
contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Beta: Valor que mede a volatilidade de 
uma acção em relação ao mercado. 
Quando acima de 1, a acção é mais 
volátil, se menor que 1 a acção é menos 
volátil. 
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/E: Price to Earnings – rácio entre o 
preço de mercado e o resultado líquido 
da acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o total de receitas dos últimos 
12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Bloomberg 

 

Agência Rating Outlook

S&P AA STABLE

Moody's A1 STABLE

Fitch AA- NEG

Rating

Fonte: Bloomberg 
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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. 
 

 
Fonte: Research 
 
 

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 disponibilizadas. 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. 

 

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%

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

Dezembro de 2017:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Dezembro de 2017:

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

Dezembro de 2017:
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Source: Bloomberg.  
Note: Annual Values 

 
Notes: 
All quotes were updated in 
Bloomberg at 12h18 of March 8

th
, 

2018. 

 
Relevant Information: 
Use the following link to view our 
most recent publications:  
https://www.big.pt/InformacaoMerc
ados/TradingIdeas/Index/-1 
 
Use the following link to see our 
recommendation history: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/
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   Sanofi: Overstated drop in price creates entry opportunity 
  

 Description 

Sanofi produces pharmaceuticals and vacines. The prescription drugs segment represented 
27,8% of sales in 2017, vacines accounted for 14,6%, rare diseases represented 8%, 
diabetes 18,2% and general consumption pharmaceuticals 13,8%.  This last segement 
includes pharmaceuticals for the treatment of allergies and colds, pain relief and nutrition. 
In geographical terms, Sanofi is well diversified with 33% of sales in the USA, 28% in 
Emerging Markets, 26% in West Europe and 13% in the Rest of the World. Sanofi trades in 
Euronext Paris with a market cap of EUR 80 bi.  

 
 

 Rational 
 Uncertainty is already priced-in: Several factors have pressured both the company’s and 

the health care sector performance recently. The sector has fallen by 19% since the 2015 
highs, influenced by negative news of changes in the healthcare system in the US and 
higher pressure of the regulators in favor of a drop in prices of pharmaceuticals. Sanofi is 
currently near the 2014 lows, pressured also by recent aquisitions and uncertainties in 
regards the growth of it’s pipeline of drugs. The recent acquisitions (Bioverativ for USD 
11,6 bi and Ablynx for USD 3,9 bi), altough perceived by the market as expensive, aim to 
strengthen the growth of the company, specially in the segment of rare blood diseases.  
 

 Dividend Yield of 4,73%: Due to the recente market correction the company is trading 
with a significantly high dividend yield when compared to current interest rates. The 
company will propose in the next shareholders meeting the 24th consecutive increase in 
dividends, highlighting thus the importance that the increase in shareholders returns has 
to Sanofi.  

 

 

 

 

 

 

 Atractive and below sector average multiples: We highlight the P/E multiple expected for 
2018 of 11,7x vs. sector average of 15,6x; Enterprise Value (EV)/EBITDA multiple of 12,8x 
vs. 15x; and P/BV multiple of 1,4x vs. 6,7x. Sanofi has, however, a below average EBITDA 
margin of 21,2% vs. 29,6% and a return on assets (RoA) of 8,2% vs. 10,2%.   

 

Ticker Site BiG SANOF

Ticker BiGlobal Trade SAN

Ticker BT24 SAN

Ticker BiG Power Trade SAN

Buy Price (USD) 64,01

Stop Loss (USD; @ -5% Buy Price) 60,81

P/E Ratio 2018E 11,70

P/BV Ratio 1,42

EV/EBITDA 12,82

Sanofi

Price 64,01

52 Weeks High 92,97

52 Weeks Low 63,09

YTD -10,9%

Average daily volume (un) 2.442.618

Market Capitalization (mn) 80.272

Beta 0,94

Dividend  (USD) 3,03

EPS (USD) 6,71

Price and Performance (Values in EUR)

Buy 13

Hold 16

Sell 2

Analyst Consensis (last 2m)

Sales (USD mn) 36.204

EBITDA (USD mn) 7.152

Number of Employees 106.859

ROA 8,2%

ROE 14,6%

D/E 0,27

Dividend Yield 4,73%

Financial Data

Name Country
Market Cap 

(mn)
Currency

P/E 

2018E
P/BV EV/EBITDA YTD Div. Yield

1 Yr. Price 

∆
ROA

Margem 

EBITDA

ASTRAZENECA PLC BRITAIN 60.669 GBp 19,0 5,6 15,3 -6,5% 4,3% 0,7% 4,8% 29,9%

NOVO NORDISK A/S-B DENMARK 759.625 DKK 18,9 14,9 15,4 -9,2% 2,5% 30,6% 38,2% 46,4%

GLAXOSMITHKLINE PLC BRITAIN 66.171 GBp 12,6 n.a. 11,5 0,9% 6,0% -20,2% 2,7% 23,4%

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SWITZERLAND 195.921 CHF 13,7 7,3 13,0 -8,2% 3,6% -12,5% 11,2% 31,7%

NOVARTIS AG-REG SWITZERLAND 201.602 CHF 15,1 2,5 14,4 -6,5% 3,6% 2,3% 5,9% 29,8%

BAYER AG-REG GERMANY 79.734 EUR 14,2 2,2 10,5 -7,3% 2,8% -8,9% 9,3% n.a.

ELI LILLY & CO UNITED STATES 84.843 USD 15,9 7,3 25,0 -8,3% 2,7% -7,2% -0,5% 16,2%

SANOFI FRANCE 80.272 EUR 11,7 1,4 12,8 -10,9% 4,6% -22,1% 8,2% 21,2%

Média exc. Sanofi 15,6 6,7 15,0 -6,43% 3,65% -2,1% 10,22% 29,6%

Source: Bloomberg 

 

Fonte: Company Data. Dividend of 

2017 of €3,03 is subject to 

approval of shareholders in the 

general meeting of 2nd of May of 

2018. 
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3,03
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+6,3%
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 Quarterly Results and 2018 Outlook: Sanofi reported revenues of EUR 8,69 bi in the 4th 
quarter, a value above the EUR 8,67 bi expected by the market. The earnings per share of 
EUR 1,06 were however below the EUR 1,15 expected. For 2018 Sanofi is expecting a 
growth of earnings per share between 2% and 5%, excluding forex effects, while the 
market estimate is of 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risks: Pharmaceutical companies are always subjected to competitive pressures of new 
drugs that are launched in the market. This will be reflected in the market price and may 
lead to a drop in margins. The devaluation of USD vs. EUR had a negative impact in the last 
quarter, yet, given the current level of 21,4, we foresse a potential gain on the USD as 
more likely vs. the continuation of the short term devaluation. The recent acquisitions 
may lead to an increase of debt in the balance sheet and consequently to higher interest 
costs. Still, Sanofi is classified by the main rating agencies has investment grade.  

 

 
 
 
 
 
 
 Price Chart (Daily Candles) 

 

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

 

Fonte: Bloomberg 

 

Source: Bloomberg 
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