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    Schneider Electric – Estratégia e dividendo atractivo suscitam oportunidade  
  

 

 Descrição 

A Schneider Electric é um conglomerado especializado na produção de equipamentos e 
componentes eléctricos, no fornecimento de serviços de consultoria e gestão energética, 
e soluções de sistemas e software para gestão de infra-estruturas. Em 2015, a Schneider 
Electric reportou receitas de EUR 26,6 mil mn e um resultado líquido de EUR 1,4 mil mn. 

 

 Racional 

 Do ponto de vista fundamental, a Schneider Electric oferece um equilíbrio atractivo 
entre a remuneração que oferece aos accionistas e as suas perspectivas de crescimento. O 
título tem um dividend yield indicado de cerca de 3,4%, com um perfil sustentável e 
margem para crescer.  

 A mais recente fonte de crescimento foi a aquisição da Invensys em 2014, uma 
multinacional de engenharia e IT, por cerca de USD 5,5 mil mn. A Schneider Electric tem 
vindo ao longo dos últimos dois anos a executar uma estratégia de consolidação com esta 
empresa que tinha como objectivo o aproveitamento de sinergias relevantes. O resultado 
desta estratégia reflectiu-se na melhoria das margens operacionais ao longo do período. 
Apesar desta aquisição, a Schneider Electric mantém um perfil financeiro muito saudável, 
tendo margem para continuar a fazer aquisições deste género. 

 A empresa está bem posicionada para lucrar com a tendência global de investimento 
em eficiência e automatização, que tem vindo a ganhar tracção ao longo dos últimos anos. 
Isso faz crer que o crescimento orgânico menos bom que tem registado recentemente 
pode melhorar nos próximos anos aproveitando esta tendência. 

 

 Evolução Gráfica 

O título formou um padrão de head and shoulders invertido durante o primeiro semestre 
de 2016, que tradicionalmente precede inversões de tendências descendentes. Algo que 
aliado à atractividade fundamental da empresa nos faz acreditar no seu upside de curto 
prazo. 

 

 

Ticker Site BiG SUF 

Ticker Bloomberg SU FP

Ticker Reuters SCHN.PA

Preço Entrada (EUR) 60,20

Stop Loss (EUR) 56,59

Schneider Electric 

Preço 60,20

M áx de 52 semanas 63,59

M ín de 52 semanas 45,32

YTD (%) 16,36

Volume médio diário  (mn) 1.531.080

Capitalização bo lsista (mn) 36.197

Beta 1,13

Dividendo 1,92

EPS 2,47

P reço  e P erfo rmance (valo res em EUR )

COM PRAR 13

M ANTER 7

VENDER 4

Opinião  do  co nsenso

Vendas (mn) 26.640

EBITDA (mn) 3.206

Nº de empregados 181.362

ROA (%) 3,56

ROE (%) 7,48

D/E 0,22

DY 3,27

Info rmação  F inanceira (valo res em EUR )

Fonte: BiGlobal Trade; Research BiG 
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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%; 

 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. 
 

 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 2 28,6% Profit Taking 2 25,0% Profit Taking 4 57,1%

Manter/Neutral 4 57,1% Stop Loss 5 62,5% Stop Loss 3 42,9%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 1 12,5% Em Vigor 0 0,0%

Sob Revisão 1 14,3% Total 8 100,0% Total 7 100,0%

Total 7 100,0%
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