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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 14h59 do dia 26 de 
Janeiro. 

 
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/
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Essilor: Correcção técnica após anúncio de fusão despoleta oportunidade 
  

 

 Descrição 

A Essilor é a líder global do mercado de lentes oculares, que também produz outros 
equipamentos ópticos. Em 2015 o grupo produziu mais de 500 milhões de lentes, gerou 
receitas de EUR 6,7 mil mn e um resultado líquido de EUR 1,56 mil mn. A Essilor tem uma 
história de crescimento expressivo, alimentado não só via orgânica mas também por 
aquisições (mais de 250 nos últimos 10 anos). 

 

 Racional 

  No dia 16 de Janeiro a Essilor anunciou que propôs à Luxottica, líder no mercado de 
armações para óculos, uma fusão que juntaria as duas empresas, criando uma líder no 
mercado de óculos a nível global. Os negócios da Essilor e da Luxottica são muito 
sinérgicos não só em termos de custos, visto que as empresas partilham muitas estruturas 
de custos, como em termos de vendas porque têm o mesmo cliente-alvo. A fusão poderia 
gerar entre EUR 400 – 600 mn de sinergias de custos, e iria certamente conceder mais 
poder de mercado ao novo grupo. 

 Tanto a Essilor como a Luxottica dispararam com o anúncio da possível fusão, mas 
desde então que a Essilor tem vindo a arrefecer. Em parte devido a alguns receios 
relativamente à autorização do regulador, mas também ao movimento técnico correctivo 
normal depois do título ter registado uma subida tão expressiva (mais de 10% no dia do 
anúncio da fusão). 

 Esta correcção trouxe a Essilor para perto dos níveis a que estava antes do anúncio, o 
que aliado a um sinal técnico positivo no final da sessão de ontem, nos faz crer que este 
pode ser um bom nível de entrada. 

 

 Evolução gráfica (velas de 4 horas) 

 

Ticker Site BiG EI

Ticker BiGlobal Trade EI

Ticker BT24 EI

Ticker BiG Power Trade EI

Preço Entrada (EUR) 108,60

Stop Loss (EUR) 103,17

Essilor

Preço 108,60

Máx de 52 semanas 124,55

Mín de 52 semanas 93,41

YTD 1,2%

Volume médio diário (mil) 556.859

Capitalização bolsista (mn) 23.730

Beta 0,87

Dividendo 1,11

EPS 3,57

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 16

Manter 5

Vender 1

Consenso de analistas (últimos 9 m)

Vendas (EUR mn) 6.716

EBITDA (EUR mn) 1.563

Nº de empregados 60.883

ROA 6,6%

ROE 13,8%

D/E 0,11

Dividend Yield 1,02

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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