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Nota: 

Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 17H02 do dia 21 de 
Maio de 2018. 
 
Informações relevantes 
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em:  
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s/TradingIdeas/Index/-1 
 
O histórico de recomendações dos 
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Paypal Holdings: Perfil de crescimento sustenta desempenho 
  

 Descrição 

A PayPal é uma empresa de processamento de pagamentos online, operando um 
modelo de ‘carteira online’. A empresa detém uma plataforma que permite o 
pagamento de compras, transferência de dinheiro, entre outras operações. A 
PayPal negoceia no Nasdaq desde Julho de 2015, após o spin-off da eBay, 
registando uma capitalização bolsista actual de USD 95.982 mn.   
 
 

 Racional 

  A Paypal apresentou um conjunto de resultados trimestrais acima das 
estimativas, com o volume de pagamentos a crescer 32% no trimestre e o 
número de utilizadores activos a aumentar em 8,1 mi. Adicionalmente a empresa 
reviu em alta as estimativas de lucros por acção no ano de USD 2,24- USD 2,30 
para USD 2,31 – USD 2,34 (o mercado aponta para USD 2,29), não obstante 
esperar uma desaceleração no crescimento de receitas core para 19,5% - 21,5% 
(vs. 21% em 2017).  

 
 Os bons resultados da empresa demonstraram que o final da parceria entre a 

Paypal e eBay, que pressionou as acções da Paypal após ser anunciada, não 
teve efeitos reais na evolução operacional da empresa, que se revela assim 
totalmente independente da sua antiga casa-mãe.  
 
 O Venmo, detido pelo PayPal, que se iniciou como uma aplicação que permite 

transferências P2P (peer-to-peer) grátis, encontra-se em processo de expansão, 
sendo já aceite por mais de 2 mn de comerciantes norte-americanos e gerindo 
cerca de USD 12 mil mn em transacções no trimestre. A expansão da app para 
comerciantes permite à PayPal obter uma percentagem da operação como 
comissão (similarmente ao que ocorre na transacção de pagamentos online via 
PayPal), monetizando assim a aplicação. As estatísticas geradas pela utilização 
dos consumidores também poderão no futuro ser utilizadas para disseminar 
publicidade segmentada por tipo de utilizador, constituindo uma forma de 
business intelligence.  

 
 A PayPal beneficia do crescimento do comércio online, tendência que deverá 

acentuar-se no médio prazo. A empresa também estabeleceu parcerias com 
comerciantes (p.e. Apple) e empresas de cartões que permitem o uso do PayPal 
para compras em lojas físicas. Adicionalmente, a aquisição da iZetltle, por USD 
2,2 mil mi, permite à Paypal expandir o segmento de transacções em loja.  

 

 
 
 

Ticker Site BiG PYPL

Ticker BiGlobal Trade PYPL

Ticker BT24 PYPL

Ticker BiG Power Trade PYPL

Preço Entrada (USD) 80,83

Stop Loss (USD; @ -5% P. Entrada) 76,79

P/E Ratio 2018E 34,60

P/BV Ratio 6,53

EV/EBITDA 6,26

PayPal Holdings

Preço 80,83

Máx de 52 semanas 86,32

Mín de 52 semanas 49,35

YTD 9,8%

Volume médio diário 9.361.211

Capitalização bolsista (mn) 95.982

Beta 1,10

Dividendo n.a.

EPS 1,49

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 29

Manter 12

Vender

Consenso de analistas (últimos 6m)

Vendas (USD mn) 13.094

EBITDA (USD mn) 2.932

Nº de empregados 18.700

ROA 5,1%

ROE 13,1%

D/E 3%

Dividend Yield n.a.
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Fonte:Bloomberg; BiG Research  
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 A empresa anunciou no ano passado a venda do seu portefólio de 
empréstimos no valor de USD 6,8 mil mi, com a operação a concluir-se no 3º 
trimestre deste ano. Os proveitos desta venda serão canalizados para fins de 
investimento, com a empresa atenta a potenciais aquisições. Uma das empresas 
que a Paypal poderá adquirir, segundo comentários de mercado, é a rival Square, 
que consolidaria a posição da Paypal no mercado de pagamentos online e em 
lojas físicas. A elevada avalização da Square (capitalização bolsista de USD 22 
mil mi e P/E 18E de 121x) é o principal entrave para a realização de uma oferta 
pela Paypal, ainda que esta seja criadora de valor.   
 

 A Paypal negoceia com um perfil de múltiplos a desconto face à principal rival 
(Square), com P/E 2018E de 35x (vs. 121x); P/E 2019E de 28,8x (vs. 31x) e P/BV 
de 6.5x (vs. 27,9x). A empresa beneficia de uma demonstração de resultados já 
positiva (apenas é esperado que a Square registe lucros em 2018) e de um 
balanço sólido, capaz de avançar para aquisições.  

 

 Evolução Gráfica (velas diárias) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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. 
 
Payout Ratio: rácio entre o montante 

total de dividendo pago pelas acções 
ordinárias e o resultado líquido antes 
de expurgados itens extraordinários, 
como minorias e dividendos pagos 
pelas acções preferenciais.  
 
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. 
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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 2 66,7% Profit Taking 7 63,6% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 0 0,0% Stop Loss 0 0,0% Stop Loss 0 0%

Reduzir/Vender 1 33,3% Em Vigor 4 36,4% Em Vigor 0 0%

Total 3 100,0% Total 11 100,0% Total 0 0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Março de 2018:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Março de 2018:

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 31 de 

Março de 2018:
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Source: Bloomberg 
 

 
Source: Bloomberg.  
Annual figures. 

 
Notes: 
All quotes were updated in 
Bloomberg at 17H02 of May 21

st
, 

2018. 

 
Relevant Information: 
Use the following link to view our 
most recent publications:  
https://www.big.pt/InformacaoMer
cados/TradingIdeas/Index/-1 
 
Use the following link to see our 
recommendation history: 
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/
nld.pdf 

       

Paypal Holdings: Growth profile sustains performance 
  

 Description 

Paypal is an online payments company, operating as an ‘online wallet’. The 
company operates a platform that allows the payment of shopping, cash transfers, 
among other tasks. Paypal trades in the Nasdaq stock exchange since July 2015, 
after it was spinned-off of Ebay. Its current market cap reaches USD 95,982 mn.   
 
 

 Rational 

 Paypal reported quarterly results above market expectations, with the payment 
volume growing at 32% in the quarter and the number of active uses increasing in 
8.1 mn. Moreover, Paypal boosted the estimates for earnings per share in 2018 
from USD 2.24 – USD 2.3 to USD 2.31 – USD 2.34 (the market expects EPS of 
USD 2.29), notwithstanding the estimates of a deceleration in the core revenue 
growth to 19.5% – 21.5% (vs. 21% in 2017).  
 
  The good set of results presented by Paypal showed that the end of the 

partnership between Paypal and eBay, which had put pressure on Paypal shares 
after it was announced, did not have any effects in the operational evolution of the 
company, becoming totaly independent of its former owner.   

 
 Venmo, a free P2P (peer-to-peer) app owned by Paypal, is currently 

experiencing a strong expansion process, being accepted by more than 2 million 
of merchants in the United States and processing around USD 12 mn of 
transactions in the quarter. The expansion of the app to merchants allows Paypal 
to obtain a percentage of the transaction as a commission (similarly to what 
occurs in the process of online payment transactions of Paypal), monetizing thus 
Venmo. The statistical data which is generated by its users can also be used in 
the future to disseminate segmented ads by type of user (through business 
intelligence).  

 
 Paypal benefits from the growth of e-commerce, a trend that should 

accentuate in the medium run. The company has established partnerships with 
merchants (for example Apple) and credit card companies to allow the use of 
Paypal in physical stores. Additionally, the acquisition of iZettle, for USD 2.2 bi, 
allows Paypal to expand in stores payment segment.   
 

 

 
 

Ticker Site BiG PYPL

Ticker BiGlobal Trade PYPL

Ticker BT24 PYPL

Ticker BiG Power Trade PYPL

Buy Price (USD) 80.83

Stop Loss (USD; @ -5% Buy Price) 76.79

P/E Ratio 2018E 34.60

P/BV Ratio 6.53

EV/EBITDA 6.26

PayPal Holdings

Price 80.83

52 week high 86.32

52 week low 49.35

YTD 9.8%

Average daily volume (un) 9,361,211

Market Capitalization (mn) 95,982

Beta 1.10

Dividend  (USD) n.a.

EPS (USD) 1.49

Price and Performance (Values in USD)

Buy 29

Hold 12

Sell 0

Analysts Consensus (last 6 months)

Sales (USD mn) 13,094

EBITDA (USD mn) 2,932

Number of Employees 18,700

ROA 5.1%

ROE 13.1%

D/E 3%

Dividend Yield n.a.

Financial Data
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 The company announced, last year, the sale of its loan portfolio in the value of 
USD 6.8 bn, a sale that should be concluded in the 3

rd
 quarter of this year. The 

gains from the sale will be used for investments, with Paypal being interested in 
acquisitions. One of the companies that Paypal may buy is its rival Square, which 
would consolidate Paypal’s place in the online and physical stores payment 
market. The high valuation of Square (market cap of USD 22 bi and P/E 18E of 
121x) is the main roadblock for an offer by Paypal, even though such offer would 
be value creative.  
 
 Paypal trades with a multiple profile at a discount in comparison to its main 

rival (Square), with a P/E 2018E of 35x (vs. 121x); P/E 2019E of 28,8x (vs. 31x) 
and P/BV of 6.2x (vs. 27.9x). The company benefits from a P&L already in the 
green (it is only expected that Square reaches profits this year) and a solid 
balance sheet, capable of moving forward with acquisitions.   

 

 

 Price Chart (daily candles) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: BiGlobal Trade (partner Saxo Bank); BiG Research  
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 DISCLOSURES 

 Banco de Investimento Global, S.A. is an institution registered on and regulated by the Bank of Portugal and by the Portuguese Securities 
Market Commission, the two main entities that regulate financial activities in Portugal.  
 

 BiG has a Code of Conduct, applicable to all its employees that carry out activities as financial analysts, with the aim to ensure the continuation 
of the accuracy, competence and excellence that characterize its institutional image. This document is available for external consultation, if 
required.  
 

 The analysts in BiG’s Research Team are, for all purposes, duly registered with the Portuguese Securities Market Commission. 
 

 The analysts in BiG’s Research Team do not, and will not, receive any kind of compensation in the scope of the regular carrying out of its 
recommendations, which reflect strictly personal opinions. 

 

 There isn’t a predefined coverage policy in regards to the selection of stocks that are subject to investment recommendations.   
 

 Clarification of the qualitative terms implied in the recommendations: 
o Buy, expected absolute return above 15%; 
o Accumulate, expected absolute return between +5% and +15%; 
o Keep/Neutral, expected absolute return between -5% and +5%; 
o Reduce, expected absolute return between -5% and -15%; 
o Sell, expected absolute return below -15%; 

The investment framework aforementioned is merely indicative and not globally strict.  
 

 Unless otherwise specified, the price-targets of the investment recommendations issued by BiG’s Research Team are valid for 12 months. 
 

 The update of the investment recommendations models and respective price-targets will occur, usually, in a period of 6 to 12 months.  
 

 BiG may have, in the present and/or future, some commercial relationship with the companies mentioned in this report, namely providing 
investment advisory services.  

 

 The records of the investment recommendations of the Research Team are provided below. The detailed external consultation of the respective 
performances may be provided if so requested.   
 

 
Source: BiG Research 
 
 

DISCLAIMER  
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should not be interpreted as an indicator that any results will be achieved. We emphasize that the projected results are susceptible to alterations 

due to changes in the assumptions that have served as basis to the information here provided. We forewarn that the previous performance of a 

security is not a guarantee of identical performance in the future. Changes in exchange rates of securities denominated in a currency different 

from that of the investor may lead to a negative impact on the value, price or return of such securities. BiG, or its employees, may have, at any 

moment, an investment, subject to alterations, in any security mentioned in this document. BiG may provide additional information, if so is 

requested. This document is not a sale proposal, nor a purchase solicitation for the subscription of any securities. 

 

 

 

Number of 

Recomendations
%

Number of 

Recomendations
%

Number of 

Recomendations
%

Accumulate/Buy 2 66,7% Profit Taking 7 63,6% Profit Taking 0 0%

Keep/Neutral 0 0,0% Stop Loss 0 0,0% Stop Loss 0 0%

Reduce/Sell 1 33,3% In Place 4 36,4% In Place 0 0%

Total 3 100,0% Total 11 100,0% Total 0 0%

PSI20 Notes in the last 12 months as of 31
st
 of March 

of 2018:

Trading Ideas in the last 12 months as of 31
st 

of March 

of 2018:

Pair Trades in the last 12 months as of 31
st
 of March 

of 2018:



 
                 
                 
 
                 
 

This document is based on publicly available information and retrieved from sources deemed trustworthy. BiG does not assume any responsibility 
for the full correction of the information provided, and the information here provided should not be interpreted as an indicator that any results will 
be achieved. We emphasize that the projected results are susceptible to alterations due to changes in the assumptions that have served as basis to 
the information here provided. We forewarn that the previous performance of a security is not a guarantee of identical performance in the future. 
Changes in exchange rates of securities denominated in a currency different from that of the investor may lead to a negative impact on the value, 
price or return of such securities. BiG, or its employees, may have, at any moment, an investment, subject to alterations, in any security mentioned 
in this document. BiG may provide additional information, if so is requested. This document is not a sale proposal, nor a purchase solicitation for the 
subscription of any securities. 
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