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Nota: Todas as cotações foram 
atualizadas às 16h21 do dia 25 de 
Setembro 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: 

Facebook: Empresa sólida com potencial de recuperação no curto-prazo  
  

 Descrição           
O Facebook é uma das maiores empresas tecnológica e é a rede social mais popular do 
mundo. Em 2012 atingiu mais de 1 mil mi de usuários inscritos na plataforma e, neste 
momento, tem cerca de 2,4 mil mi de inscritos. Deste total de inscritos, cerca de 1,5 mil mi 
entra na sua conta diariamente. A empresa foi fundada em 2004 por Mark Zuckerberg com 
o objetivo de ser uma rede social para a faculdade de Harvard. Desde essa altura tem 
expandido a sua rede de usuários, pelo mundo inteiro, e de forma muito significante.  A 
empresa é também detentora das redes sociais Instagram e WhatsApp.  A empresa tem 
sede na Califórnia e tem cerca de 39 mil trabalhadores. Para além de ser detentora das 
mais populares redes sociais no mundo, tem também investimentos em tecnologias 
inovadoras como o Oculus VR, a moeda Libra ou os drones Aquila.  
 

 Perdas recentes e possível recuperação 
A empresa perdeu cerca de 6% do seu capital bolsista, na última semana, devido a uma 
concentração de fatores. Em primeiro lugar, existe alguma incerteza quanto à continuação 
do crescimento na economia americana o que faz investidores procurar ativos mais 
seguros no curto-prazo. Em segundo lugar, o possível “impeachment” de Donald Trump 
exacerbara este problema. Finalmente, algo que penalizou ainda mais as grandes empresas 
tecnológicas, no geral, é a notícia de que a Comissão Federal de Comércio estaria a pedir 
mais dinheiro para poder investigar melhor as práticas das grandes empresas tecnológicas 
quanto a questões de privacidade. Para além disso, e sobre o Facebook em particular, 
existe o rumor de que esta mesma comissão tem estado a investigar as práticas 
anticompetitivas do Facebook contra empresas como a Snapchat. Estes fatores levam a 
que o Facebook perca mais do que os seus pares e do que índices como o NASDAQ 100.    
 
A nossa visão, contudo, é que a empresa é muito sólida e com qualidade suficiente para 
que a queda excessiva face ao seu índice de referência (o NASDAQ só caiu cerca de 3%) 
não seja justificada. Principalmente, porque a empresa não é de todo uma das empresas 
com maiores níveis de risco e mais sobrevalorizadas dentro do índice. A questão em relação 
ao possível “impeachment” de Donald Trump também não nos aparenta ser revelante no 
longo-prazo já que o partido Republicano detém maioria absoluta no senado e muito 
dificilmente será possível que uma grande parte do seu partido se volte contra ele 
(principalmente, porque, após a leitura da chamada que foi realizada com o presidente da 
Ucrânia, conclui-se que não foi combinada qualquer transação monetária ou outro tipo de 
compensação).  
 
Em relação às possíveis investigações da Comissão Federal de Comércio, achamos que é 
cedo de mais para se retirar quaisquer conclusões, principalmente porque não é ainda 
sabido qual a extensão da investigação e quais as possíveis sanções que serão aplicadas à 
empresa. Não se sabe, também, em que fase a investigação estará (sendo possível que 
esteja ainda numa fase preliminar). Não existem, também, quaisquer sinais de que a 
Comissão tenha mesmo provas da culpabilidade do Facebook e que sejam, de tal forma 
extensas, que a empresa não se consiga defender em tribunal. Pensamos que, no curto-
prazo, o Facebook irá fechar uma parte das perdas que teve em excesso face ao índice 
NASDAQ, e aos seus pares, e que consiga recuperar o seu valor perdido (como é habitual 
fazer, mesmo que no curto-prazo possa continuar alguma das perdas).  
 
 
 

Ticker Site BiG FB

Ticker BiGlobal Trade FB

Ticker BT24 FB

Ticker BiG Power Trade FB

Preço Entrada (USD) 180.17

Stop Loss (USD; @ -5% P. Entrada) 171.16

P/E Ratio 2019E 20.36

P/BV Ratio 5.83

EV/Sales 8.15

Facebook

Preço 180.17

Máx de 52 semanas 208.66

Mín de 52 semanas 123.02

YTD 38.3%

Volume médio diário (mi) 15,716,186

Capitalização bolsista (mi) 517,183

Beta 1.12

Dividendo 0.00

EPS 7.65

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 47

Manter 5

Vender 2

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (USD mi) 55,838

EBITDA (USD mi) 29,228

Nº de empregados 35,587

ROA 16.5%

ROE 20.3%

D/E 1.5%

Dividend Yield 0.00%

Informação Financeira
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 Qualidade financeira 
O Facebook é uma empresa com uma qualidade financeira muito sólida. Pode ser mesmo 

considerado uma “máquina de fazer dinheiro”. A empresa não tem qualquer dívida de 

longo-prazo, só tendo valores muito baixos de dívida corrente, e tem cerca de USD 55 mil 

mi em caixa ou investimentos de curto-prazo (portanto, com elevada liquidez). Só este 

valor em caixa representa mais de 10% do seu capital bolsista. Anualmente, produz cerca 

de USD 30 mil mi de fluxos de caixa operacionais. A empresa tem, também, necessidades 

de investimento de capital muito baixas, face aos seus resultados financeiros, já que não 

tem necessidades de investimento em capital físico e não é expectável que, no futuro, esta 

condição se altere. Os seus investimentos atuais vêm, principalmente, de aquisições e não 

de uma necessidade orgânica de reinvestir em capital. A empresa tem, também, investido, 

anualmente, cerca de 10 mil mi em recompra de ações (e é provável que o faça caso sinta 

que as suas ações se encontram subvalorizadas). Finalmente, a empresa tem crescido de 

forma significante (tendo, no último trimestre, superado as expectativas de analistas e 

crescido mais de 30% face ao seu período homólogo) e analistas continuam a acreditar que 

a empresa conseguirá crescer 20% (sendo que o crescimento da receita nunca será 

acompanhado de crescimento nos seus custos, devido a fortes economias de escala). A 

nossa opinião é, portanto, que mesmo que a empresa não consiga recuperar rapidamente, 

no curto-prazo, será uma empresa muito sólida para manter numa carteira de ações e que 

está, financeiramente, muito protegida de uma possível recessão global.  

 Análise Comparativa  

 
    Fonte: BiG Research 

A empresa tem rácios comparativos sólidos face aos seus competidores (principalmente, 
quando tem crescido as suas receitas de forma muito mais significante). Tem, também, 
uma margem EBITDA muito acima da média e níveis de dívida líquida muito baixos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Cap. Bolsista P/E 2019E EV/EBITDA YTD ROE
Div. Líq./ 

EBITDA
CFO/Capex

Margem 

EBITDA

APPLE INC 983,735 18.7 10.4 38.0% 52.7% -1.3 5.8 29.6

SNAP INC - A 23,503 N/A N/A 209.3% -46.1% N/A -5.7 -73.0

TWITTER INC 32,018 20.6 22.4 44.1% 33.8% -3.0 2.8 30.1

PINTEREST INC- CLASS A 14,713 N/A N/A N/A N/A N/A -2.7 N/A

NETFLIX INC 111,468 65.3 79.3 -4.9% 21.7% 4.1 -12.6 11.6

ALPHABET INC-CL A 844,947 20.7 14.5 16.6% 19.6% -2.4 1.9 29.3

AMAZON.COM INC 861,498 52.5 26.4 16.0% 27.5% 0.8 2.3 13.8

FACEBOOK INC-CLASS A 517,183 20.4 18.4 38.3% 20.3% -1.5 2.1 43.5

Média exc. Facebook 35.6 30.6 53.2% 18.2% -0.4 -1.2 6.9

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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 Riscos 
O principal risco para um investimento no Facebook é o início de uma recessão na 
economia americana que faça afundar os preços dos mercados bolsistas. Caso isto 
aconteça, o sector tecnológico será um dos mais expostos e que, no curto-prazo, mais 
poderá perder. O negócio do Facebook é, primariamente, a venda de canais de marketing 
a empresas. Caso exista uma forte contração económica, é provável que exista uma 
significante diminuição no investimento publicitário. Outro risco, que já referimos, será a 
divulgação de mais sanções por parte de reguladores em relação a questões de privacidade 
ou a práticas anticompetitivas.  

                                                                     
 

 Gráfico 

 
 
 
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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Recomendação

Horizonte 

temporal de 

investimento

Caterpillar 16-08-2019 João Calado, CFA N.A. 117,36 BUY N.A.

L'Oreal 29-07-2019 João Calado, CFA N.A. 249,1 BUY N.A.

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.
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