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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 11h34 do dia 15 de 
Maio 

 
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/
nld.pdf 

       

   Deutsche Post: Desvalorização após resultados despoleta oportunidade 
  

 

 Descrição 

A Deutsche Post é uma empresa que presta serviços de entrega (correio e mercadorias) e 
serviços de logística a clientes particulares e empresas (aposta no e-commerce). Detém a 
marca DHL e actualmente presta serviços bancários através do Post Bank. As suas receitas 
são repartidas por: Europa (60,5%, com 31,2% na Alemanha), América (17,7%) e Ásia 
(17,4%). Tem uma capitalização bolsista de EUR 38.636 mn e emprega mais de 460 mil 
colaboradores. 

 
 Racional 

  Recentemente a empresa apresentou resultados relativos ao primeiro trimestre do 
ano, com as receitas a ascenderem a EUR 14,9 mil mn e o EBIT a EUR 885mn, um valor que 
ficou aquém do estimado (EUR 918,4mn) e que ditou o sentimento negativo do título na 
sessão. O lucro foi penalizado pela divisão de Global Forwarding, uma vez que as margens 
ainda estão sob pressão devido a constrangimentos de capacidade e aumento de preços – 
algo que deverá ser contornado no próximo semestre, uma vez que a empresa pretende 
passar este aumento de preços para o consumidor.  

 Até 2020 a empresa espera que o lucro operacional cresça, em média, 8% ao ano, 
algo que acreditamos que deverá ser cumprido, beneficiando do crescimento do e-
commerce e das iniciativas/reestruturações levadas cabo pelo novo CEO da divisão de 
Global Forwarding, que deverão ter já impacto no segundo semestre. Realce ainda para o 
forte balanço da empresa e a sua capacidade em entregar valor para o accionista – o 
consenso de mercado aponta para um crescimento ‘atractivo’ do free cash flow nos 
próximos anos, impulsionado pelo cash flow operacional.  

 Numa perspectiva fundamental, o título negoceia a desconto na métrica do PER, com 
valores estimados para 2017 e 2018 de 14,40x e 13,36x respectivamente (vs. 24,37x e 
19,04x da média sectorial). Idêntica conclusão é possível retirar ao nível do rácio P/BV. 
Realçamos ainda a reduzida dívida face aos principais comparáveis e a elevada 
remuneração accionista (3,30% de dividend yield).  

 Apesar da surpresa negativa na divulgação de resultados, a reacção do títulos nas 
últimas sessões sugere que podemos estar perante uma retoma da tendência ascendente. 

 

 Evolução gráfica (velas diárias) 

 

Ticker Site BiG DPW

Ticker BiGlobal Trade DPW

Ticker BT24 DPW

Ticker BiG Power Trade DPW

Preço Entrada (EUR) 32,29

Stop Loss (EUR) 30,35

Deutsche Post

Preço 32,29

Máx de 52 semanas 33,31

Mín de 52 semanas 23,50

YTD 3,4%

Volume médio diário (mil) 2.890.674

Capitalização bolsista (mn) 39.188

Beta 1,01

Dividendo 1,05

EPS 2,19

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 15

Manter 11

Vender 4

Consenso de analistas (últimos 12 m)

Vendas (EUR mn) 57.334

EBITDA (EUR mn) 4.864

Nº de empregados 459.262

ROA 7,0%

ROE 23,9%

D/E 0,15

Dividend Yield 3,25

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. 
 

 
Fonte: Research 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 5 71,4% Profit Taking 2 22,2% Profit Taking 4 57,1%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 6 66,7% Stop Loss 1 14,3%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 1 11,1% Em Vigor 2 28,6%

Total 7 100,0% Total 9 100,0% Total 7 100,0%
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