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   SAP SE: A conjugação perfeita de software e cloud 
  

 

 Descrição 

A SAP é uma empresa tecnológica alemã, que negoceia no Xetra com uma capitalização 
bolsista de EUR 113 mil mn. A empresa desenvolve software para empresas, sendo a líder 
mundial no segmento de software analítico e uma crescente presença nas soluções de 
cloud. A SAP encontra-se presente em várias geografias, com 44,2% das receitas a 
provirem da Europa, Médio Oriente e África, 40,5% da América e 15,3% da Ásia.  
 

 Racional 

 Num enquadramento sectorial em que várias empresas de software viram-se para a 
cloud como o driver de crescimento futuro, devido ao decréscimo das operações ‘legado’, 
a SAP contrasta sendo uma das poucas em que é projectado um crescimento em  ambos os 
segmentos, ainda que a um superior ritmo pela unidade cloud. A empresa espera que os 
segmentos de software support e cloud representem entre 70% a 75% das receitas em 
2020 (vs. 62% das vendas em 2016). 

 A SAP também espera que a Internet of Things represente um vector de crescimento, 
com a empresa a capitalizar na sua larga rede de negócios, que permite conectar 
fornecedores e clientes mediante um pagamento de uma taxa, e na sua plataforma HANA, 
que permite a análise de informação em tempo real. Estimativas apontam para que as 
receitas globais da Internet of Things aumentem em 16% por ano entre 2015 e 2020.  

 A SAP estabeleceu parcerias com várias congéneres para o crescimento da unidade 
de cloud, realizando as operações de suporte para a infraestrutura dos serviços cloud da 
IBM e Microsoft e criando uma plataforma-como-um-serviço para a Accenture.  

 Após uma queda expressiva desde os máximos de finais de Junho até finais de 
Agosto, a acção encontrou suporte e validou uma linha tendência ascendente em vigor 
desde finais de 2016, dando origem a uma reentrada significativa de compradores. 
Consequentemente, e beneficiando também do reavivar de procura por activos de risco 
em detrimento de activos de refúgio, que tem vindo a ser a norma durante o mês de 
Setembro, a acção quebrou em alta a linha de tendência descendente de curto-prazo e 
mostra vontade de superar os máximos relativos dos últimos dois meses, a rondar os 
91,85, um nível técnico significativo, convergindo para os máximos do ano. 

 A SAP tem apresentando uma tendência crescente de receitas e EBITDA nos últimos 
anos, com o mercado a apontar para uma continuação desta tendência nos próximos anos. 
Aliado a este perfil operacional interessante, a SAP negoceia com um perfil de múltiplos a 
desconto, confirmando a atractividade da entrada a estes níveis, quer numa perspectiva 
fundamental, quer técnica.  

 Evolução gráfica (velas diárias) 

  

Ticker Site BiG SAP

Ticker BiGlobal Trade SAP

Ticker BT24 SAP

Ticker BiG Power Trade SAP

Preço Entrada (EUR) 92,33

Stop Loss (EUR) 87,71

P/E Ratio 2017E 22,09

P/BV Ratio 4,63

EV/EBITDA 4,95

SAP SE

Preço 92,33

Máx de 52 semanas 96,38

Mín de 52 semanas 75,07

YTD 11,5%

Volume médio diário (mn) 1.999.527

Capitalização bolsista (mn) 113.428

Beta 0,84

Dividendo 1,25

EPS 3,04

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 25

Manter 10

Vender 3

Consenso de analistas (últimos 9m)

Vendas (EUR mn) 22.062

EBITDA (EUR mn) 6.403

Nº de empregados 84.183

ROA 8,1%

ROE 14,5%

D/E 0,06

Dividend Yield 1,35%

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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