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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 9:30 do dia 3 de Julho de 
2019. 

 
Informações relevantes 
Para consultar as últimas recomendações 
consulte o nosso site em:  
https://www.big.pt/InformacaoMercado
s/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
últimos doze meses pode ser consultado 
em: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.
pdf 

 
 

Ab InBev: IPO da unidade da Ásia pacifico em Hong Kong  
Analista: João Calado, CFA, com o contributo de Guilherme Carpinteiro 
  

 Descrição           
A AB InBev é uma empresa sediada na Bélgica e é uma das maiores produtoras de 
bebidas alcoólicas do mundo, sobretudo cerveja. A empresa tem um vasto portfólio de 
marcas bastantes reconhecidas globalmente como a Budweiser, Stella Artois, e Corona. 
Também tem um segmento de bebidas refrigerantes tanto produzidas pela própria 
empresa como em parceria com a PepsiCo relacionado com acordos de distribuição e 
engarrafamento. A Ab InBev cota na bolsa de Bruxelas com uma capitalização bolsista de 
EUR 165 mil mi. 

 
 

 Racional de Investimento 
IPO na APAC: A AB InBev pretende realizar um IPO de cerca de 15% da sua unidade do 
segmento da Ásia Pacifico, a Budweiser Brewery APAC, no mercado de Hong Kong. Neste 
IPO a empresa oferece 1,6 mil mi de ações a um preço entre os HK$ 40 e HK$ 47 
(equivalente a USD 5,13 e USD 6,02). Isto significaria que a operação teria uma 
capitalização bolsista entre os USD 54 mil mi e os USD 64 mil mi e a empresa levantaria 
entre USD 8,3 mil mi e USD 9,8 mil mi.  Com esta operação a empresa pretenderá usar o 
dinheiro para reduzir parte da sua dívida e assim diminuir o seu rácio Net Debt/Ebitda e 
possivelmente relaizar algumas aquisições na região. 
 
O segmento da Ásia pacífico representa 16% do total das vendas da AB InBev tento 
registado EUR 8,5 mil mi em vendas em 2018, um crescimento de 9% em relação a 2017 
(+6% em crescimento orgânico). O EBITDA do segmento em 2018 foi EUR 3,1 mil mi 
resultando numa margem EBITDA do segmento em 2018 de 36%.  
 

 Calendário 
11 de Julho de 2019: Data esperada para o preço do IPO. 
19 de Julho de 2019: Data esperada para começar a ser transacionada. 
25 de Julho de 2019: Resultados do 2º trimestre fiscal de 2019 da empresa. 

 Análise Comparativa  
O rácio de P/E está abaixo da média, 19,3x vs. 23,9x. A AB InBev possuiu uma superior 
margem EBITDA de 39,1% vs a média de 27%. O dividend yield ronda os 2,2% que 
também é superior à média verificada dos seu comparáveis. No entanto, o seu rácio net 
debt/EBITDA é bastante elevado, 4,8x vs. 2,1x da média dos seus pares, devido a grandes 
aquisições que fez no passado.  
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Ticker Site BiG ABI

Ticker BiGlobal Trade ABI

Ticker BT24 ABI

Ticker BiG Power Trade ABI

preço Entrada (EUR) 81.94

Stop Loss (EUR; @ -5% Buy Price) 77.84

P/E Ratio 2019E 19.30

P/BV Ratio 2.80

EV/EBITDA 11.20

AB Inbev

Preço 81.94

Máx de 52 semanas 91.14

Min de 52 semanas 56.32

YTD 42.0%

Volume médio diário (un) 1,866,954

Capitalização bolsista (mn) 165,457

Beta 1.04

Dividend 1.80

EPS 2.21

Preço e performance (Valores em EUR)

Compra 22

Neutral 10

Venda 3

Consensus analistas

Vendas (EUR mi) 54,619

EBITDA (EUR mi) 21,366

Number of Employees 172,603

ROA 1.8%

ROE 6.4%

D/E 1.53

Dividend Yield 2.20%

Informação Financeira

Nome País
Cap. Bolsista 

(mn)
Currency P/E 2019 EV/EBITDA Div. Yield

Divida 

Liquida/ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

HEINEKEN NV NETHERLANDS 57.687 EUR 22,4 11,9 1,6% 2,5 21,5%

CARLSBERG AS-B DENMARK 135.902 DKK 22,8 9,6 2,0% 1,4 21,1%

PERNOD RICARD SA FRANCE 43.436 EUR 25,9 17,3 1,4% 2,8 28,8%

UNILEVER N V  -NY SHARES BRITAIN 168.850 USD 21,6 10,2 2,9% 1,5 28,1%

DIAGEO PLC BRITAIN 82.235 GBp 26,8 18,0 1,9% 2,4 35,3%

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BELGIUM 165.436 EUR 19,3 11,2 2,2% 4,8 39,1%

Average exc. AB InBev 23,9 13,4 1,98% 2,1 27%

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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 Riscos 
Falta de Procura e Eventos macroeconómicos: Ainda em fase de recolher e avaliar a 
procura para a oferta, um risco presente poderá ser a falta de procura por parte dos 
investidores. Ainda, vive-se um período de tensão em Hong Kong, relativo a protestos 
sobre politicas com a China, que pode afetar os mercados em Hong Kong. 
 
Competição: A indústria de bebidas alcoólicas é altamente competitiva e os gostos dos 
consumidores podem mudar rapidamente. Apesar de ser um dos líderes, a AB Inbev 
compete com a Heineken, Carlsberg que estão a expandir a sua presença na Ásia e ainda 
com os grandes produtores desta região como a China Resources Beer e a Tsingtao 
Brewery. 
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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 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. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , 
ou por favor contacte research@big.pt. 
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