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   Walt Disney: A Acção Mais Mágica do Mundo? 
  

 

 Descrição 

A Walt Disney não requer apresentações. A casa-mãe do Mickey, Minnie e Pateta, é muito 
mais do que uma empresa de desenhos animados. O império Disney incluí parques de 
diversão, canais de tv por cabo (incluindo ABC e ESPN), estúdios (incluindo a Pixar e 
Marvel), entre outros segmentos. A unidade de media networks totaliza 42,6% das 
receitas, a parks and resorts 30,5%, e studio entertainement 17%.  
 

 Racional 

 A Disney encontra-se sob pressão devido às preocupações com a evolução 
operacional da  ESPN, que tem enfrentado menores audiências, e consequentemente 
inferiores receitas de publicidade e de subscrições. Devido ao elevado valor pago pelos 
direitos de transmissão das principais ligas nos EUA, o actual enquadramento diminuiu a 
rentabilidade deste investimento. Contudo, alguns comentários de mercado já apontam 
para um potencial spin-off da unidade como solução. 

 Ainda no segmento de media, o canal Disney Channel também tem enfrentado 
menores audiências. Dado que este canal é a âncora inicial das crianças para o universo 
Disney, criando a lealdade do consumidor e garantido o interesse em outras áreas da 
empresa, nomeadamente os parques temáticos, produtos e filmes. Ainda assim, 
consideramos que o canal provou em vários momentos históricos criar ‘hits’. 

 A Disney tem actualmente um conjunto de franchises de alto valor – Star Wars, The 
Avengers; Guardians of the Galaxy; remakes próprios (A Bela e o Monstro foi o mais 
recente)  – que resulta num portefólio de conteúdos para os próximos anos invejável. O 
próximo capítulo da saga Star Wars estará nos cinemas no final do ano, e este tem como 
objectivo ser tão ou mais bem sucedido que o 1º filme na trilogia que arrecadou cerca de 
USD 2 mil m em receitas.     

 O parque temático em Xangai encontrava-se próximo de atingir o breakeven, 
aquando a celebração do seu 1º aniversário em Junho passado, acumulando mais de 11 
mn de visitantes no período. Esta conquista cristaliza o sucesso da aposta da empresa no 
mercado chinês.  

 A Disney negoceia com um perfil de múltiplos a desconto face às principais 
concorrentes. Este perfil encontra-se desajustado quando comparando com os rácios de 
rentabilidade do capital próprio (ROE) e de activos (ROA), em  que a empresa compara 
favoravelmente com as congéneres. Assim, consideramos que as perspectivas futuras 
positivas, em conjunto com um perfil fundamental a desconto, suportam um racional de 
aceleração de ganhos pela Disney, que encontra-se flat YTD (vs. 6% do sector).  

 Evolução gráfica (velas diárias) 

  

Ticker Site BiG DIS

Ticker BiGlobal Trade DIS

Ticker BT24 DIS

Ticker BiG Power Trade DIS

Preço Entrada (USD) 104,36

Stop Loss (USD) 99,14

P/E Ratio 18,05

P/BV Ratio 3,81

EV/EBITDA 3,65

Walt Disney

Preço 104,36

Máx de 52 semanas 116,10

Mín de 52 semanas 90,32

YTD 0,1%

Volume médio diário (mn) 6.598.638

Capitalização bolsista (mn) 163.311

Beta 1,05

Dividendo 1,42

EPS 5,76

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 19

Manter 11

Vender 3

Consenso de analistas (últimos 12m)

Vendas (USD mn) 55.632

EBITDA (USD mn) 16.729

Nº de empregados 195.000

ROA 10,1%

ROE 21,0%

D/E 0,13

Dividend Yield 1,49%

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 66,7% Profit Taking 4 40,0% Profit Taking 3 60,0%

Manter/Neutral 2 33,3% Stop Loss 4 40,0% Stop Loss 2 40,0%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 2 20,0% Em Vigor 0 0,0%

Total 6 100,0% Total 10 100,0% Total 5 100,0%
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