
\\ 

   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 
5 DE JULHO DE 2018 

Analista: 
 

Diana Oliveira, CFA 

 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

 

 
Fonte: Bloomberg 
 

 
Fonte: Bloomberg 
 

 
Fonte: Bloomberg 
 

 
Fonte: Bloomberg.  
Nota: Valores anuais. 

 
Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 14H34 do dia 5 de 
Julho de 2018. 

 
Informações relevantes 
Para consultar as últimas 
recomendações consulte o nosso site 
em:  
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ados/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
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   Amazon.com: A caminho do domínio mundial 
  

 Descrição 

A Amazon.com é a maior empresa de e-commerce do mundo, sendo fundada em 1995 
como uma loja online de livros. As suas operações expandiram-se colossalmente e 
actualmente a Amazon vende desde produtos de lazer, a roupa, tecnologia, séries e 
produtos alimentares, entre muitos outros produtos. A empresa também tem uma 
unidade de serviços cloud – a Amazon Web Services – que contribuiu em grande parte para 
os lucros da casa-mãe. Em 2017 a Amazon adquiriu a Whole Foods, uma cadeia de retalho 
alimentar, expandindo assim as suas operações para uma presença não só online, mas 
também física. Negoceia no Nasdaq com uma capitalização bolsista de USD 837 mil mi.  

  
 

 Racional 

 Amplitude de oferta: A Amazon tem 13 websites de compras online específicos a um país 
(p.e. Amazon US, Amazon Reino Unido, Amazon Espanha), mas distribui os seus produtos 
para outros países em que não tem uma presença online específica. Adicionalmente, 
através da Amazon é possível adquirir, no conforto do sofá, um conjunto quase infindável 
de produtos.   

 Crescimento do comércio online: A facilidade de aquisição de produtos, comodidade na 
entrega destes e os preços em linha ou muitas vezes abaixo dos praticados pelo comércio 
tradicional sustentam a crescente penetração do comércio online. A Amazon, como um 
dos principais players neste segmento, está posicionada para continuar a beneficiar deste 
crescimento.   

 Whole Foods: A Amazon adquiriu a cadeia de supermercados orgânicos Whole Foods no 
ano passado. Com esta aquisição a Amazon entrou no segmento de retalho alimentar 
físico, complementando a sua já existente oferta online. As ‘alterações’ da Amazon nas 
lojas da Whole Foods já ocorrem, com a cadeia a lentamente perder a conotação de 
praticar preços inacessíveis - a Whole Foods é conhecida como ‘salário total (whole)’ – 
ocorrendo uma revisão em baixa de alguns preços, mais promoções e com os membros do 
programa de subscrição da Amazon (Prime) a beneficiarem de descontos  e ofertas 
específicas. Com estas alterações a Amazon pretende aumentar a penetração do Whole 
Foods junto de agregadores familiares de classe média/média baixa, permitindo que a 
cadeia mantenha a tendência de crescimento de vendas. Adicionalmente, a Amazon 
começou a vender produtos da sua marca própria (p.e. Echo Dot) em lojas da Whole 
Foods.  

 Amazon Web Services: A AWS é um dos drivers de crescimento e resultados positivos da 
Amazon, sendo a Amazon uma das empresas líderes no segmento de serviços de cloud 
para empresas e indivíduos. Na última apresentação de resultados (1º trimestre de 2018) 
esta unidade representou 11% das receitas totais e, ainda que o seu peso na estrutura da 
Amazon seja relativamente reduzido, o segmento cloud é importante para a Amazon 
devido ao seu potencial de crescimento e superior rentabilidade resultante das elevadas 
margens obtidas. 

 Prime: A Amazon desenvolveu o seu serviço de subscrição Amazon Prime em 2005. Este 
serviço inclui ofertas como acesso aos serviços de música e streaming da Amazon, assim 
como entregas mais rápidas e ofertas exclusivas. A Amazon anunciou em Abril passado 
que o serviço tem mais de 100 milhões de membros numa base global. O Prime é positivo 
para a Amazon pois permite um fluxo de caixa garantido (USD 119 é a anuidade actual) 
por membro e cria um incentivo para os seus membros priorizarem a Amazon no processo 
de compra, fidelizando estes à Amazon. 

 PillPack: A Amazon anunciou no final de Junho a aquisição da farmacêutica PillPack. Esta 
aquisição representa a sua entrada no mercado de medicamentos e é esperado que a 
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Amazon seja disruptiva neste sector, como foi no passado em outros. Consideramos que 
esta aquisição será benéfica para a Amazon pois permite a esta capitalizar da sua rede de 
distribuição, do seu poder negocial como cliente e aumentar ainda mais a sua oferta de 
produtos. 

 Resultados Trimestrais: É estimado que a Amazon apresente resultados trimestrais no 
final de Julho (dia 27). Na última apresentação de resultados (relativa ao 1T18), onde estes 
foram acima do esperado e a acção reagiu positivamente, a Amazon indicou que espera 
receitas no 2T18 de USD 51 mil mi – USD 54 mil mi e lucro operacional entre USD 1,1 mil 
mi – USD 1,9 mil mi, o que representa um crescimento face aos valores homólogos.  

 A caminho do domínio mundial: A Amazon negoceia com um perfil de múltiplos com um 
elevado prémio comparativamente ao mercado e a empresas de retalho tradicional com 
presença online (como p.e. Walmart e Target). Este prémio reflecte as perspectivas de 
crescimento da Amazon, que a empresa tem conseguido cumprir (como é possível 
confirmar pela escalada do preço da sua acção). Consideramos que este potencial de 
crescimento mantém-se inalterado, sustentado pela expansão para novos mercados 
(geográficos e de operações) e pelos desenvolvimentos de apostas já ganhas, como a 
AWS. O cruzar da meta para a Amazon é o domínio mundial.  

 

 Riscos:  
 

 Avaliação: O prémio atribuído à empresa aumenta a sensibilidade do título num cenário 
de correcção de mercado, onde os títulos classificados como ‘caros’ tendem a sofrer o 
maior impacto negativo da correcção.  

 Administração Trump: Um dos alvos frequentes do Presidente Trump é Jeff Bezos, 
fundador e director executivo da Amazon e dono do Washington Post (um jornal crítico da 
Administração Trump). Consequentemente a acção da Amazon sofre, por vezes, em 
seguimento de tweets/afirmações/comentários negativos da Administração sobre o 
‘universo’ Bezos.    

 Maior regulação: As empresas tecnológicas norte-americanas estão a ser alvo de maior 
escrutínio por parte das autoridades regulatórias europeias, sendo possível que este 
maior escrutínio resulte na introdução de medidas regulatórias e fiscais mais adversas.   
 

 Evolução Gráfica (velas diárias) 

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

 

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. 
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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: BiG 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 3 75,0% Profit Taking 11 78,6% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 0 0,0% Stop Loss 1 7,1% Stop Loss 0 0%

Reduzir/Vender 1 25,0% Em Vigor 2 14,3% Em Vigor 0 0%

Total 4 100,0% Total 14 100,0% Total 0 0%
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