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    Walt Disney – Star Wars e parque em Xangai ilumina crescimento 
  

 

 Descrição 

A Walt Disney, um emblema do entretenimento a nível global, é hoje em dia um 
conglomerado multinacional de media e entretenimento que tem como principais 
segmentos de negócio a distribuição de conteúdos nos media, parques temáticos, 
estúdios de produção de conteúdos, produtos de consumo e produtos interactivos. No 
ano fiscal de 2015 a empresa reportou receitas de USD 52,4 mil mn  e um resultado 
líquido de USD 8,8 mil mn. 

 

 Racional 

 A empresa tem sofrido nos últimos meses com o declínio dos resultados do seu 
principal canal, a ESPN, e com a saída de um membro importante da equipa executiva, 
Tom Staggs, que estava apontado como um forte candidato à sucessão do CEO. No 
entanto, as aquisições e investimentos que a empresa tem feito têm um forte potencial. 

 A empresa vai abrir em Junho o seu primeiro parque temático em Xangai, onde está 
nesta altura a empregar cerca de 10.000 trabalhadores. O parque deverá revelar-se uma 
forte fonte de receitas e deverá também dar um impulso adicional à imagem da marca no 
país, o que poderá por sua veza impulsionar as receitas de outros segmentos de negócio 
na China. 

 A produção pela Walt Disney do primeiro filme da saga Star Wars foi um sucesso e 
antecipamos que a empresa continue a colher frutos desta aquisição sendo que já tem 
mais dois filmes da saga planeados para 2016 e 2017. 

 

 
Fonte: Bloomberg. 

O título negoceia com um pequeno prémio face aos seus comparáveis que vemos como 
justificado pelas razões acima mencionadas e pelo baixo nível de endividamento da Walt 
Disney quando comparado com o sector. Pensamos que a exposição que a empresa está a 
ganhar à China é particularmente atractiva e isso justifica inclusivamente uma expansão dos 
seus múltiplos de preço. 

 

 Evolução Gráfica 

Depois de cair quase 20% desde os máximos 
nos USD 120, o título tem vindo a lateralizar 
num movimento que se afigura de 
consolidação. O facto de não ter 
acompanhado a subida mais recente do S&P 
500 é um motivo de cautela mas os 
fundamentais levam a crer que o título está a 
formar uma zona de suporte. Tendo em conta 
a quebra em alta da zona de consolidação, 
aconselhamos a colocação de um stop loss de 
cerca de 6% à volta dos USD 94,87. 

Ticker Site BiG DIS

Ticker Bloomberg DIS US

Ticker Reuters DIS

Preço Entrada (USD) 100,93

Stop Loss (USD) 94,87

Walt Disney

Preço e Performance

Preço 100,93

M áx de 52 semanas 122,08

M ín de 52 semanas 86,25

YTD (%) -4,23

Volume médio diário  (mn) 9.259.109

Capitalização bolsista (mn) 164.201

Beta 1,03

Dividendo 1,81

EPS 4,95

Consenso de analistas

Opinião do consenso

COM PRAR 19

M ANTER 14

VENDER 2

Nº de recomendações

P/E 

2016E 

P/E 

2017E 
P/BV YTD %

Dividend 

Yield
BETA ROE ROA D/E

EV/ 

EBITDA

EV/ 

Sales 

CBS CORP-B 13,5 12,2 4,5 14,3 1,1 1,0 22,5 5,9 151,9 11,2 2,2

WALT DISNEY CO 16,9 15,8 3,8 -5,9 1,4 1,0 20,6 10,3 39,0 12,7 3,8

SINCLAIR BROAD-A 9,7 14,3 5,8 -1,8 2,1 1,3 36,0 3,2 733,0 9,8 3,0

TWENTY-FIRST C-A 17,6 13,9 4,0 9,6 1,0 1,1 14,0 4,8 110,6 10,3 2,4

TIME WARNER INC 14,0 12,4 2,5 15,7 1,9 0,8 15,9 6,0 100,9 9,7 2,6

DISCOVERY COMM-A 14,8 13,2 2,8 6,9 na 1,1 12,4 6,5 142,0 9,5 3,4

média 14,4 13,6 3,9 6,5 1,5 1,1 20,3 6,1 212,9 10,5 2,9

Fonte: Bloomberg 
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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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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 5 55,6% Profit Taking 3 37,5% Profit Taking 3 50,0%

Manter/Neutral 4 44,4% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 2 33,3%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 0 0,0% Em Vigor 1 16,7%

Total 9 100,0% Total 8 100,0% Total 6 100,0%
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