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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas na 
Bloomberg às 08h18 do dia 29 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 

 

L’Oréal: Crescimento na China e recuperação na Europa 
Analista: João Calado, CFA, com o contributo de Nuno Vaz 
  

 Descrição 
A L’Oréal é uma empresa multinacional Francesa com sede em Clichy. A empresa tem 
foco, principalmente, nas indústrias de produtos para cuidado do cabelo, cuidado da 
pele, cosmética, estética, o sector de produtos de luxo e o sector da saúde. Atua em mais 
de 130 países e é a maior empresa mundial no sector da cosmética.       
 

 Racional de Investimento 
A L’Oréal tem uma exposição bastante significante sobre a Ásia em todos os seus 
segmentos. Em média, cerca de 30% das suas receitas provêm desta zona. Graças a 
outros resultados de empresas semelhantes, que também têm exposição sobre o 
continente Asiático, é possível compreender que esta zona se encontra em forte 
crescimento, principalmente no que diz respeito a sectores de artigos pessoais de luxo 
como o caso de roupa ou estética. Um exemplo disto são os resultados recentes da Louis 
Vuitton que teve o seu melhor trimestre, em termos de crescimento, desde 2003 e 
anunciou que países como a China têm crescimentos de duplos dígitos e que 
aumentaram em relação ao último trimestre. Apesar disso, as ações da Louis Vuitton 
tiveram um crescimento brando porque os seus segmentos de relógios, joalharia e 
bebidas tiveram fracos resultados. A L’Oréal tem o aspeto positivo de não ter exposição a 
estes segmentos que enfraqueceram os resultados da Louis Vuitton. É importante 
sublinhar que a L’Oréal e a Louis Vuitton têm, tipicamente, um elevado nível de 
correlação sendo que quando uma destas empresas bate as estimativas de analistas a 
outra também o faz. Outra empresa exemplo, é a Unilever, que tem uma componente de 
cuidado pessoal bastante significante, e que viu este segmento crescer acima do 
esperado por analistas, no segundo trimestre, o que indica que realmente existe uma 
expansão na procura por estes bens (apesar de a ação ter sido penalizada pelo seu fraco 
crescimento noutros segmentos não relacionados com este tais como o segmento de 
comidas e bebidas).  
 
Para além da questão do crescimento na Ásia, existe também o potencial de recuperação 
na Europa, que representa cerca de 30% da receita, e que teve resultados de pouco 
crescimento no trimestre passado, e que já são esperados pelos analistas, mas que 
mostra sinais de recuperação nos resultados de empresas de luxo e cosmética como é o 
caso da Louis Vuitton (em que a geografia Europeia cresceu também forma significativa). 

 Análise Comparativa  
A L’Oréal negoceia com um rácio de P/E de 32x vs o sector 19,2x. Parte da razão para este 
preço elevado para a sua ação é o seu contínuo forte crescimento. A sua dividend yield é 
de 1,5%, o que é um valor significativamente abaixo da média para o sector de 2,34%. 
Contudo, a empresa tem níveis de dívida bastante baixos e tem níveis de margem 
operacional bastante acima da média (dado a sua forte componente de artigos de luxo).  
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Ticker Site BiG OR

Ticker BiGlobal Trade OR

Ticker BT24 OR

Ticker BiG Power Trade OR

Preço Entrada (EUR) 249,10

Stop Loss (EUR; @ -5% P. Entrada) 236,65

P/E Ratio 2019E 31,97

P/BV Ratio 5,18

EV/EBITDA 18,53

L'Oréal

Preço 249,10

Máx de 52 semanas 257,80

Mín de 52 semanas 182,00

YTD 23,8%

Volume médio diário (mi) 449.695

Capitalização bolsista (mi) 139.900

Beta 0,86

Dividendo 3,85

EPS 6,96

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 8

Manter 17

Vender 5

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (EUR mi) 26.937

EBITDA (EUR mi) 5.926

Nº de empregados 86.030

ROA 10,6%

ROE 15,1%

D/E 0,05

Dividend Yield 1,55%

Informação Financeira

Nome País Cap. Bolsista Moeda
P/E 

2019E
YTD Div. Yield

Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

BEIERSDORF AG GERMANY 26.699 EUR 31,2 16,2% 0,7% -3,5 17,5%

ESSITY AKTIEBOLAG-A SWEDEN 198.029 SEK 19,5 30,0% 2,0% 3,1 14,7%

ONTEX GROUP NV BELGIUM 1.126 EUR 11,5 -23,6% 3,0% 3,6 9,3%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC BRITAIN 46.094 GBp 18,8 8,1% 2,6% 3,1 27,0%

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG GERMANY 38.327 EUR 16,3 -3,6% 2,0% 0,7 18,6%

PZ CUSSONS PLC BRITAIN 943 GBp 17,3 3,4% 3,8% 2,4 9,4%

L'OREAL FRANCE 139.900 EUR 32,0 23,8% 1,5% -0,5 22,0%

Average exc. L'Óreal - 51.870 - 19,1 5,09% 2,35% 1,5 16%

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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 Calendário 
30 de julho de 2019: Resultados do 2º trimestre de 2019. 
 

 Riscos 
Mercado Americano: Este mercado contínua a ser um dos principais para a empresa. No 
último trimestre esta geografia não tem crescido de forma significante (1% em like for 
like). Nos resultados para o segundo trimestre de outras empresas, já foi possível 
compreender que esta geografia não está, por enquanto, em recuperação no que toca ao 
sector de cosmética.  Assim, caso a L’Oréal não tenha resultados bons neste segmento, é 
possível que isso afete as expectativas gerais de crescimento para a empresa. Um ponto 
positivo é que os analistas já não esperam bom crescimento para esta área, portanto 
seria necessário um decréscimo para afetar a empresa de forma significativa.  
 
Importância do crescimento no valor da ação: Uma razão significante para a L’Oréal 
estar com rácios P/E tão elevados é o seu forte e constante crescimento. Caso a empresa 
falhe as expectativas de crescimento, é possível que o mercado reaja de forma muito 
negativa à empresa.   
 

 Gráfico 

 
 
 
 

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: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); BiG Research 
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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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Empresa
Data de 

publicação
Analista Preço alvo

Preço de 

mercado na data 

da publicação

Recomendação

Horizonte 

temporal de 

investimento

Deutsche Telekom 24-07-2019 João Calado, CFA N.A. 14,82 BUY N.A.

Foot Locker 08-07-2019 João Calado, CFA N.A. 41,89 BUY N.A.

AB Inbev 03-07-2019 João Calado, CFA N.A. 81,94 BUY N.A.

NIKE 04-06-2019 João Calado, CFA N.A. 79,14 BUY N.A.

Biogen 21-03-2019 João Calado, CFA N.A. 233,70 BUY N.A.

Alibaba 21-02-2019 Diana Oliveira, CFA N.A. 170,72 BUY N.A.

Iliad 19-02-2019 João Calado, CFA N.A. 92,5 BUY N.A.

Ryanair 16-01-2019 João Calado, CFA N.A. 68,79 BUY N.A.

Schneider Electric 04-01-2019 João Calado, CFA N.A. 58,48 BUY N.A.

Adidas 13-09-2019 Diana Oliveira, CFA N.A. 210,8 BUY N.A.

Electronic Arts 22-08-2018 João Lampreia N.A. 126,09 BUY N.A.

Facebook 06-08-2018 Diana Oliveira, CFA N.A. 179,25 BUY N.A.

Caterpillar 23-07-2018 Diana Oliveira, CFA N.A. 136,33 BUY N.A.

Recomendações de empresas internacionais do BiG Research nos últimos 12 meses
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