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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 11h35 do dia 21 de 
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    Total: Queda do crude despoleta oportunidade de entrada  
  

 

 Descrição 

A Total explora, produz, refina e comercializa petróleo e gás natural, que pertence ao 
grupo das sete maiores empresas públicas do sector petrolífero conhecidas como ‘ big oil’. 
Para além do segmento de petróleo, a empresa também detém unidades de químicos e 
de energia solar através da participação de 66% na fabricante de painéis solares 
SunPower. A empresa negoceia na Bolsa de Paris com uma capitalização bolsista de EUR 
114,1 mil mn.   

 Racional 

  Os resultados anuais ajustados da empresa surpreenderam pela positiva, com uma 
superior produção e corte de custos a sustentar o crescimento homólogo de 16% para 
USD 2,41 mil mn (vs. USD 2,23 mil mn estimado). O dividendo foi aumentado em EUR 
0,01/acção para EUR 0,62/acção. 

 A empresa indicou que 2017 poderá ser um ano de investimentos, pretendendo 
concluir o processo de decisão de 10 novos investimentos de exploração e produção nos 
próximos 18 meses. O desinvestimento de oleodutos e pequenos poços de exploração no 
valor de USD 2 mil mn também está a ser equacionado.  

 A Total indica que consegue cobrir as suas operações e a distribuição em numerário 
do seu dividendo sem necessitar de aceder ao mercado de dívida com o crude nos USD 
50/bbl - um valor inferior aos USD 55/bbl avançados em Setembro passado. Assim, a Total 
apresenta-se numa posição relativamente confortável para suportar os ‘altos-e-baixos’ do 
crude, que devido ao acordo de corte de produção da OPEP (que poderá ser prolongado 
em Junho), revelam uma amplitude menor face ao enquadramento do mercado em inícios 
e meados de 2016.  

 Numa perspectiva fundamental, a Total negoceia com um perfil de múltiplos a 
desconto face aos principais congéneres, quer considerando múltiplos de preço quer de 
enterprise value. Numa perspectiva creditícia, e ainda que a Total apresente um balanço 
superiormente alavancado face às congéneres (D/E de 0,5x vs. 0,4x), o rácio de Dívida 
Líquida face ao EBITDA é inferior (1,3x vs. 2,3x) evidenciando uma estrutura operacional 
capaz de responder às exigências financeiras. Nota ainda para a sua superior rentabilidade 
de activo e capital próprio.  

 Evolução gráfica (velas de 4 horas) 

 

Ticker Site BiG FP

Ticker BiGlobal Trade FP

Ticker BT24 FP

Ticker BiG Power Trade FP

Preço Entrada (EUR) 46,51

Stop Loss (EUR) 44,18

Total SA

Preço 46,51

Máx de 52 semanas 49,50

Mín de 52 semanas 38,07

YTD -4,5%

Volume médio diário (mil) 5.424.142

Capitalização bolsista (mn) 114.127

Beta 1,00

Dividendo 2,38

EPS 2,35

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 23

Manter 11

Vender 1

Consenso de analistas (últimos 12 m)

Vendas (EUR mn) 115.639

EBITDA (EUR mn) 15.708

Nº de empregados 102.168

ROA 2,7%

ROE 6,5%

D/E 0,43

Dividend Yield 5,27

Informação Financeira

Fonte: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); 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 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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