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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 11H40 do dia 29 de 
Fevereiro 2016. 
 
 

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

       

DAX (ETF) – Fundamentais da economia Alemã contrariam tendência negativa
  

 

 Descrição 
O DAX é o índice de referência do mercado accionista alemão, sendo constituído pelas 30 
maiores empresas que negoceiam na Bolsa de Valores de Frankfurt. O intuito do fundo 
passivo identificado é replicar o desempenho do índice. Este ETF procede ao pagamento de 
dividendos com uma periodicidade anual.  
 

 Racional 

 O impacto da volatilidade do mercado vigente no período YTD revela-se extremado no 
que respeita o índice DAX, sendo que os indicadores agregados da economia Alemã 
permanecem robustos – níveis máximos do Saldo da Conta Corrente (EUR 25,6 mil mn 
em Dez.) e a leitura do índice PMI (Fev.) atingiu 53,8 pontos (média dos últimos 3 anos).   

 Tal exacerbar decorre do descontar pelos investidores dos receios de um hard-landing da 
economia chinesa, com vários sectores preponderantes da economia alemã (p.e. o 
automóvel) expostos a este desaceleramento. 

 O factor adicional de instabilidade nos mercados – evolução do preço do crude – revela-
se mitigado no índice alemão, devido a reduzida exposição que este apresenta ao sector 
de Oil & Gas. As empresas destes segmentos reportam um mix diversificado de receitas.  

 De facto, a tendência depressiva do crude despoleta um impacto positivo para a 
economia alemã, devido à sua posição como importadora líquida da commodity, sendo 
expectável uma transmissão deste impacto para o mercado. 

 Relevamos adicionalmente o factor migratório. Embora crie um factor de instabilidade no 
curto/médio prazo, a crescente população deverá traduzir-se num crescimento da 
economia, através de maior consumo, empreendedorismo e investimento em activos 
fixos (p.e. habitação) e mitiga a pressão de uma população cada vez mais idosa na 
sustentabilidade da Segurança Social, renovando a força laboral.  

 

 
 Evolução Gráfica 

Consideramos que a queda do índice revela-
se exacerbada, desenquadrada dos 
fundamentais vigentes na economia, com o 
desconto actual no perfil de múltiplos a 
ilustrar um factor adicional de atractividade, 
sendo expectável uma recuperação de maior 
magnitude do DAX (vs. peers no evento de 
uma reversão). Ajustando ao nível de 
volatilidade do mercado recente, 
consideramos apropriado, numa óptica de 
trading, a aplicação de um nível de stop loss 
de 7,5% face ao preço de entrada.  

Preço e Performance

Preço 83,00

M áx de 52 semanas 110,26

M ín de 52 semanas 76,80

YTD (%) -12,60

Volume médio diário  (mn) 830.987

Capitalização bolsista (mn) 8.283

Ticker Site BiG DAXEX

Ticker Bloomberg DAXEX GY 

Ticker Reuters GDAXIEX.DE

Preço de Entrada (EUR) 83

Stop Loss (EUR) 76,78

IShares Core DAX UCITS ETF DE - Comprar
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MTD YTD PER Trailing P/E 2016E P/BV Dividend Yield

DAX Index -4,09 -12,52 20,40 11,76 1,44 3,20

Euro Stoxx 50 Pr -4,85 -11,33 20,12 12,83 1,32 4,03

CAC40 Index -2,71 -7,32 19,96 13,95 1,32 3,60

IBEX 35 Index -5,82 -13,00 20,71 12,62 1,19 4,81

AEX-Index -2,27 -4,60 24,27 16,11 1,54 3,65

PSI 20 Index -7,24 -11,56 20,56 10,54 1,35 4,98

FTSE 100 Index -0,47 -3,00 30,20 15,66 1,72 4,59

Média -3,92 -9,05 22,32 13,35 1,41 4,12

S&P 500 Index 0,40 -4,69 17,57 16,30 2,68 2,27

Nasdaq Composite Index -0,51 -8,33 39,54 19,32 3,31 1,33

Dow Jones Indus. Avg 1,05 -4,51 15,11 15,12 2,86 2,71

Média 0,32 -5,84 24,07 16,91 2,95 2,10
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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%; 
 

 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. 
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entender-se nada do aqui constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Salienta-se a possibilidade dos resultados 
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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 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 5 71,4% Profit Taking 3 37,5% Profit Taking 1 25,0%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 2 50,0%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 0 0,0% Em Vigor 1 25,0%

Total 7 100,0% Total 8 100,0% Total 4 100,0%
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Dezembro de 2015:

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