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Nota: Valores anuais. 

 
Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 8h38 do dia 7 de 
Fevereiro. 

 
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 

       

   Renault: Múltiplos baratos, mas fortes perspectivas de crescimento 
  

 Descrição 

A Renault é uma fabricante de automóveis europeia, focada no segmento de veículos de 
gama baixa. Da empresa faz parte também o RCI Banque (100%), que se especializa em 
conceder crédito automóvel aos clientes da Renault. A marca está presente em mais de 
120 países e vendeu em 2017 cerca de 3,76 milhões de veículos. O CEO Carlos Ghosn, ficou 
conhecido como o "Mr. Fix It" depois de ter liderado diversas reestruturações com sucesso 
noutras empresas como a Nissan e Michelin. A acção negoceia na Euronext de Paris com 
uma capitalização bolsista de EUR 25 mil milhões. 
 
 

 Racional 
 Exposição à revolução dos veículos eléctricos: Os veículos eléctricos vão no futuro 

dominar as estradas: O Reino Unido e França já anunciaram que irão banir carros com 
motor a diesel ou gasolina a partir de 2040, enquanto na Noruega irá ser já a partir de 
2025. A Renault está extremamente bem posicionada para esta tendência, com o seu 
modelo ZOE, muito semelhante ao modelo Clio mas eléctrico, já com uma autonomia real 
de 300km e claro a um custo muito inferior: cerca de EUR 19 mil em Portugal vs outros 
modelos como o i3 da BMW (EUR 42 mil) ou o Tesla Model 3 (EUR 30 mil). 

 Crescimento dos mercado emergentes: Apesar do grosso das vendas da Renault serem na 
Europa (64%), a marca está também presente na América Latina, Rússia, Índia e China. 
Nestes mercados a marca apresentou em 2017 uma subida de vendas bastante forte. 
Tanto a Índia como a China apresentam crescimentos económicos acima dos 5% enquanto   
Brasil e Rússia estão a recuperar de períodos de menor crescimento nos últimos anos.  

 Resultados: A Renault irá apresentar resultados no dia 16 de Fevereiro. A empresa já 
divulgou um aumento de vendas em 2017 de 8,5% face a 2016. É esperada um aumento 
de receitas de 15,6% para cerca de EUR 59 mil mn e de 7,4% em resultados antes de 
impostos, amortizações e juros para EUR 6,57 mil mn. A recente queda do mercado (RNO -
9% em linha com o sector e CAC40 -7%) proporciona um atractivo ponto de entrada em 
níveis perto dos 84€ por ação. 

 

 
 

Ticker Site BiG RNO

Ticker BiGlobal Trade RNO

Ticker BT24 RNO

Ticker BiG Power Trade RNO

Preço Entrada (EUR) 84,41

Stop Loss (EUR; @ -5% P. Entrada) 80,19

P/E Ratio 2018E 5,42

P/BV Ratio 0,78

EV/EBITDA 3,14

Renault  SA

Preço 84,41

Máx de 52 semanas 91,97

Mín de 52 semanas 73,71

YTD 0,6%

Volume médio diário (un) * 933.693

Capitalização bolsista (mn) 24.962

Beta 1,20

Dividendo  (EUR) 3,15

EPS (EUR) 12,57

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 18

Manter 7

Vender 3

Consenso de analistas (últimos 2m)

Vendas (EUR mn) 51.243

EBITDA (EUR mn) 6.185

Nº de empregados 124.849

ROA 4,3%

ROE 14,1%

D/E 1,46

Dividend Yield 3,73%

Informação Financeira

Fonte: Bloomberg 
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 Múltiplos atractivos: Os múltiplos do sector automóvel como o P/E ou EV/EBITDA são 
neste momento inferiores aos do índice Europeu Stoxx600. A Renault apresenta um P/E 
de 5,4, um ROE de 14,1% e uma dividend yield de 3,73%.  

 

 

 

 

 

 

 

  Riscos: O sector automóvel é cíclico e como tal tende a ter um beta superior ao mercado. 
Se as expectativas de crescimento económico global se deteriorarem é expectável que o 
sector e a Renault sofram quedas significativas de preço. Actualmente, com a tecnologia 
existente, o custo de produção de um veículo eléctrico ainda é superior ao de um veículo 
movido a gasóleo. Se a empresa não conseguir diminuir este custo, poderá assistir-se a 
uma deterioração das suas margens no longo prazo à medida que as vendas de carros 
eléctricos aumentam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Evolução Gráfica (velas diárias) 

 

 

Fonte: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); Research BiG 

 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o 
passivo total e o capital próprio total da 
empresa, ambos em valores 
contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Beta: Valor que mede a volatilidade de 
uma acção em relação ao mercado. 
Quando acima de 1, a acção é mais 
volátil, se menor que 1 a acção é menos 
volátil. 
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/B: Price to Book Value – rácio entre o 
preço de mercado e o valor contabilístico 
da acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o total de receitas dos últimos 
12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agência Rating Outlook

S&P BBB STABLE

Moody's Baa3 POS

Fitch BBB STABLE

Rating

Fonte: Bloomberg 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Nome P/E 2018E P/E 2019E P/BV EV/EBITDA EV/Sales YTD
1 Yr. Price 

∆
ROE ROA

Margem 

EBITDA

PEUGEOT SA 8,2 7,8 1,2 1,9 0,2 8,0% 7,2% 14,0% 3,6% 10,2%

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 7,7 8,0 1,1 5,6 1,0 1,7% 6,7% 15,5% 4,1% 17,6%

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 7,6 7,5 1,2 2,5 0,3 -1,4% 4,6% 16,4% 3,9% 11,6%

VOLKSWAGEN AG 7,1 6,4 0,9 1,9 0,3 0,2% 15,8% 7,8% 1,8% 13,6%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 5,9 5,6 1,8 2,7 0,3 27,9% 123,0% 16,5% 3,1% 12,0%

RENAULT SA 5,4 5,3 0,8 3,1 0,4 0,6% 2,2% 14,1% 4,3% 12,0%

Média exc. Renault 7,1 7,0 1,3 2,9 0,4 3,66% 23,5% 14,46% 2,99% 12,4%
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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 
 
 

DISCLAIMER  

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informação disponível para o público em geral, recolhida de 

fontes consideradas de confiança. O BIG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, nem deve 

entender-se nada do aqui constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Salienta-se a possibilidade dos resultados 

previstos serem susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à 

informação agora disponibilizadas. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de 

manutenção de comportamento idêntico no futuro. Alterações nas taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do investidor 

poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. O BIG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma 

posição sujeita a alterações, em qualquer título referenciado neste documento. O BIG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja 

expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de 

quaisquer valores mobiliários. 

 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 4 57,1% Profit Taking 7 70,0% Profit Taking 0 0,0%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 2 20,0% Stop Loss 1 100,0%

Reduzir/Vender 1 14,3% Em Vigor 1 10,0% Em Vigor 0 0,0%

Total 7 100,0% Total 10 100,0% Total 1 100,0%
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