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   Kraft Heinz: Dimensão proporciona margens estelares  
  

 

 Descrição 

A Kraft Heinz é a 5ª maior empresa de comidas e bebidas do mundo, detendo marcas 
como a Heinz Ketchup, Capri Sun, Philadelphia e Jell-O, entre outras. A empresa surgiu da 
fusão da Kraft e Heinz em 2015, e tem a Berkshire Hathaway e 3G Capital como principais 
accionistas com posições de 26,73% e 23,86% na empresa. O mercado doméstico (EUA) 
representa a maior fatia (70%) das receitas. A empresa negoceia na NYSE com uma 
capitalização bolsista de USD 94 mil mn.   
 

 Racional 

 No inicio do ano, a Kraft Heinz lançou uma oferta de aquisição à Unilever, sem 
sucesso, após a última classificar esta como hostil. Ainda que a empresa já tenha 
confirmado que não irá realizar uma nova oferta pela Unilever, a intenção de crescer 
através de aquisições não foi extinguida, pois a Kraft Heinz beneficia de uma base 
accionista (Berkshire e 3G) disposta a colocar mais capital na empresa para realizar uma 
aquisição de grande dimensão, expandindo as áreas de negócio da empresa e 
despoletando novas oportunidades de crescimento. A unidade de cuidados de saúde para 
consumidores da Pfizer, avaliada em USD 17 mil mn, que está em processo de venda, é um 
dos potenciais alvos comentados pelo mercado para a Kraft.  

 De facto, o rácio de dívida líquida da Kraft Heinz face ao EBITDA (4x) é superior aos 
principais congéneres (3,4x), cristalizando a potencial necessidade de uma aquisição ser 
financiada parcialmente através de um aumento de capital. Se a aquisição for considerada 
criadora de valor pelo mercado, tal poderá mitigar o efeito negativo do aumento de 
capital.  

 A Kraft Heinz reporta resultados do 3ºT a 1 de Novembro (após fecho de mercado), 
com o consenso de mercado a apontar para receitas de USD 6,3 mil mn e lucros por acção 
de USD 0,822, valores sensivelmente em linha com o apresentado homologamente.  

 A Kraft Heinz negoceia com um perfil de múltiplos maioritariamente a prémio face às 
congéneres norte-americanas do segmento de alimentos processados, em parte devido a 
sua superior dimensão neste segmento. Apenas no rácio de price-to-book a Kraft Heinz 
negoceia a desconto face aos congéneres. A empresa também apresenta uma margem de 
EBITDA superior aos congéneres (28% vs. 15%) devido ao programa de corte de custos que 
decorre, com a empresa a estimar que as sinergias da fusão em 2017 irão atingir os USD 
500 mn. Face à evolução dos congéneres (-5%) e do mercado (+15%) YTD, a Kraft Heinz 
figura como lagger (-12%). Contudo, consideramos que as superiores margens e potenciais 
oportunidades de crescimento podem sustentar uma inversão da tendência negativa da 
Kraft Heinz. 

 Evolução gráfica (velas diárias) 

  

Ticker Site BiG KHC

Ticker BiGlobal Trade KHC

Ticker BT24 KHC

Ticker BiG Power Trade KHC

Preço Entrada (USD) 76,83

Stop Loss (USD) 72,99

P/E Ratio 2017E 21,22

P/BV Ratio 1,60

EV/EBITDA 5,13

Kraft Heinz

Preço 76,83

Máx de 52 semanas 97,77

Mín de 52 semanas 76,12

YTD -12,0%

Volume médio diário (mn) 3.016.946

Capitalização bolsista (mn) 93.598

Beta 0,85

Dividendo 2,35

EPS 2,84

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 15

Manter 7

Vender

Consenso de analistas (últimos 4m)

Vendas (USD mn) 26.487

EBITDA (USD mn) 7.146

Nº de empregados 41.000

ROA 3,2%

ROE 6,6%

D/E 0,33

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. 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 4 66,7% Profit Taking 7 63,6% Profit Taking 3 75,0%

Manter/Neutral 2 33,3% Stop Loss 3 27,3% Stop Loss 1 25,0%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 1 9,1% Em Vigor 0 0,0%

Total 6 100,0% Total 11 100,0% Total 4 100,0%
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