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Thyssenkrupp: Muito mais do que elevadores… 
  

 

 Descrição 

A Thyssenkrupp é um conglomerado industrial conhecido principalmente pelo seu negócio 
de elevadores. Apesar dos elevadores serem a sua imagem de marca, a Thyssenkrupp é 
muito mais do que isso. De um total de quase EUR 40 mil mn de receitas em 2015, EUR 12 
mil mn advêm do segmento de componentes de maquinaria, outros EUR 12 mil mn do 
segmento de soluções industriais, EUR 7 mil mn da produção de aço, e os restantes EUR 7 
mil mn do negócio de elevadores. 

 

 Racional 

  Existem duas histórias específicas à Thyssenkrupp que têm vindo a penalizar o título 
ao longo do último ano. O arrastar da possibilidade da Thyssenkrupp juntar o seu negócio 
de aço com o da indiana Tata Steel, e a disputa com o sindicato dos trabalhadores no 
Reino Unido em volta das responsabilidades da empresa com o fundo de pensões dos 
trabalhadores, entre outras questões. Em termos exógenos, o preço do aço é o principal 
factor que influencia a cotação da Thyssenkrupp, sendo evidente a exposição que o título 
tem a esta variável se analisarmos a queda no início de 2016. 

 A questão das disputas com o sindicato dos trabalhadores viu-se resolvida no início do 
mês passado, depois da subsidiária britânica ter conseguido um acordo com o sindicato 
que garantiu a continuação normal da produção de aço da empresa e a resolução da 
incerteza relativamente às responsabilidades do fundo de pensões. 

 A resolução destas questões trouxe optimismo de volta à acção, e possibilitaram a 
formação de um padrão técnico que faz antever mais subidas. Depois de uma reacção 
muito positiva às notícias no início de Dezembro, o título tem vindo a formar uma cunha 
de consolidação, com volumes decrescentes, que normalmente antecede a continuação 
da tendência vigente (ascendente). 

 

Ticker Site BiG TKA

Ticker BiGlobal Trade TKA

Ticker BT24 TKA

Ticker BiG Power Trade TKA

Preço Entrada (EUR) 23,71

Stop Loss (EUR) 22,52

Thyssenkrupp AG

Preço 23,71

Máx de 52 semanas 24,34

Mín de 52 semanas 12,56

YTD 4,7%

Volume médio diário (mil) 2.073.470

Capitalização bolsista (mn) 13.418

Beta 1,21

Dividendo 0,15

EPS 0,52

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 13

Manter 11

Vender 4

Consenso de analistas (últimos 12 m)

Vendas (EUR mn) 39.263

EBITDA (EUR mn) 2.463

Nº de empregados 156.487

ROA 0,8%

ROE 11,2%

D/E 0,64

Dividend Yield 0,63

Informação Financeira

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. 
 

 
Fonte: Research 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 4 44,4% Profit Taking 4 40,0% Profit Taking 4 50,0%

Manter/Neutral 5 55,6% Stop Loss 6 60,0% Stop Loss 2 25,0%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 0 0,0% Em Vigor 2 25,0%

Total 9 100,0% Total 10 100,0% Total 8 100,0%
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