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CVS Health Corp – Criação de valor e crescimento futuro suportam upside do título 
  

 Descrição 

A CVS Health Corporation é uma empresa norte-americana que presta cuidados de saúde 
oferecendo, entre outros, produtos e serviços farmacêuticos (CVS Pharmacy), pharmacy 
benefit management (CVS Caremark), clínicas de retalho (CVS MinuteClinic) e ferramentas 
e serviços para o tratamento de doenças raras e complexas (CVS Specialty). Emprega mais 
de 150 mil colaboradores e tem uma capitalização bolsista de USD 93.742 mn.  

 Racional 

 Recentemente o título tem estado sob pressão devido a questões sectoriais (assuntos 
regulatórios, eleições presidenciais) e específicas da empresa (alterações na network 
TRICARE e receios de que não iria conseguir alcançar os targets). Acreditamos que este 
enquadramento menos positivo já se encontra reflectido no preço e que a próxima 
divulgação de resultados será importante para aliviar alguns dos receios existentes.  

 As receitas da empresa têm crescido a um ritmo muito interessante – com a margem 
a manter-se a níveis elevados (7,8% vs. 6,6% da sua principal concorrente Walgreen) – e 
que se traduz, igualmente, num forte crescimento do resultado líquido (mais do que 
duplicou nos últimos 10 anos). Ainda que o nível de dívida da empresa seja elevado, o 
custo de capital revela-se inferior (8,4%) que o retorno do seu investimento (‘ROIC’ de 
10,2%). 

 Historicamente, esta é uma empresa que cria valor para o seu accionista (via 
dividendo ou recompra de acções próprias) perspectivando-se que esta política se 
mantenha no futuro, assente num elevado free cash flow (a free cash flow yield é de 
7,06% vs. 4,37% dos principais comparáveis). 

 A nível fundamental, o título negoceia a desconto na importante métrica do PER, com 
valores estimados para 2016 e 2017 de 15,08x e 13,45x respectivamente (vs. 16,38x e 
14,44x respectivamente da Walgreen). Destacamos ainda os atractivos múltiplos de 
retorno do activo e do capital próprio e o desconto ao nível da métrica EV/EBITDA.  

 Evolução Gráfica 

O título segue com perdas YTD superiores a 10%, performance que consideramos 
extremada e que não reflecte as perspectivas de crescimento futuro da empresa (oferta de 
serviços únicos, benefícios resultantes das aquisições da Omnicare e Target pharmacies em 
2015) e a atractiva remuneração accionista (recompra de acções próprias e dividendos).  

  

Ticker Site BiG CVS

Ticker BiGlobal Trade CVS

Ticker BT24 CVS

Ticker BiG Power Trade CVS

Preço Entrada (USD) 87,92

Stop Loss (USD) 83,52

CVS Health Corp

Preço 87,92

M áx de 52 semanas 106,67

M ín de 52 semanas 85,41

YTD (%) -10,07

Volume médio diário  (mn) 5.179.022

Capitalização bolsista (mn) 93.742

Beta 0,86

Dividendo 1,40

EPS 4,66

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

COM PRAR 21

M ANTER 5

VENDER

Opinião  do  co nsenso

Vendas (mn) 153.290

EBITDA (mn) 11.546

Nº de empregados 155.000

ROA (%) 5,75

ROE (%) 13,39

D/E 0,31

DY 1,93

Info rmação  F inanceira (valo res em USD )

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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