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   Berkshire Hathaway In-Classe B: O investimento no oráculo de Omaha  
  

 Descrição 

A Berkshire Hathaway é a holding detida por Warren Buffet, um dos indivíduos mais ricos 
do mundo, conhecido como o oráculo de Omaha. A empresa detém operações em vários 
sectores, entre os quais o sector segurador, industrial e utilities, assim como participações 
em empresas como a Apple (2,61% do capital desta), Wells Fargo (9,43%), Bank of America 
(6,51%), Kraft Heinz (26,72%) e Coca-Cola (+9,39%), entre outras. A Berkshire Hathaway 
negoceia na NYSE com uma capitalização bolsista de USD 458 mil mn, através de dois tipos 
de acções – classe A (BRK/A US) e classe B (BRK/B US) – que diferem em valor, direitos de 
votos, entre outros factores, mas que replicam o desempenho. Devido ao menor preço das 
acções classe B (BRK/B US) vs. a classe A, sugerimos a realização da trading idea por 
intermédio da classe B.  
 

 Racional 

 A exposição ao sector financeiro da Berkshire através do sector segurador e as 
participações em bancos permite que a empresa beneficie do actual enquadramento de 
maiores taxas de juros nos Estados Unidos.  

 Os resultados relativos ao 3º trimestre de 2017 foram penalizados pelos furacões que 
ocorreram nos Estados Unidos, que levaram a um impacto negativo de USD 2 mil mn no 
segmento segurador da holding, e despoletaram uma queda de 29% no resultado 
operacional da empresa, que desapontou as estimativas do mercado. Contudo, e 
considerando que os prémios dos seguros aumentam após a ocorrência de desastres 
naturais, é expectável que os resultados recuperem no futuro. 

 A caixa e equivalentes da Berkshire Hathaway tem crescido a um ritmo forte, 
acumulando os retornos do portefólio de investimentos. O acumular de cash é típico da 
estratégia de Warren Buffet, que é paciente da alocação de capital de forma a garantir que 
este é aplicado em actividades/participações geradoras de retornos.  

 A diversificação do portefólio da Berkshire dificulta a comparação da empresa com 
congéneres. Contudo, e face ao S&P 500, a Berkshire Hathaway apresenta um PER actual 
de 30,15x, a prémio face aos 22,18x do mercado, com o rácio de price-to-book a desconto 
(1,51x vs. 3,23x).  

 Desde os mínimos de Novembro de 2016, a Berkshire está a respeitar uma tendência 
ascendente – máximos e mínimos relativos consistentemente superiores - que, ao longo 
dos meses, tem-se mostrado válida e com poder preditivo sobre o activo. A linha 
ascendente de longo prazo, que espelha o sentimento optimista do mercado para com a 
acção, foi revisitiada e respeitada recentemente, evidenciando a reentrada de 
compradores após uma queda relativamente expressiva – cerca de 6% de finais de 
Outubro a meados de Novembro. 

 Evolução Gráfica (velas diárias) 

 

Ticker Site BiG BRKB

Ticker BiGlobal Trade BRKB

Ticker BT24 BRKB

Ticker BiG Power Trade BRKB

Preço Entrada (USD) 189,15

Stop Loss (USD; @ -5% P. Entrada) 179,69

P/E Ratio 2017E 30,11

P/BV Ratio 1,51

EV/Sales 1,06

Berkshire Hathaway Inc - Classe B

Preço 189,15

Máx de 52 semanas 190,68

Mín de 52 semanas 156,82

YTD 16,1%

Volume médio diário (mn) 3.066.306

Capitalização bolsista (mn) 466.743

Beta 0,98

Dividendo n.a.

EPS n.a.

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 3

Manter 3

Vender

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (USD mn) 223.604

EBITDA (USD mn) 45.142

Nº de empregados 367.000

ROA 2,9%

ROE 6,5%

D/E n.a.

Dividend Yield n.a.

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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