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Electronic Arts: Época de lançamento de novos jogos

Electronic Arts
Ticker Site BiG

EA

Ticker BiGlobal Trade

EA

Ticker BT24

EA

Ticker BiG Power Trade

EA

Preço Entrada (USD)

126.09

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

119.79

P/E Ratio 2018E

25.20

P/BV Ratio

7.31

EV/EBITDA

8.07

Descrição
A Electronic Arts, produz, distribui e publicita jogos, conteúdos e serviços que são usados
em diversas plataformas como consolas, computadores e dispositivos móveis. Os
principais títulos da EA são o FIFA, Battlefield, SIMS, Star Wars, Need for Speed e Plants
vs Zombies.
A Electronic Arts tem uma capitalização bolsista de USD 38,6 mil mi e emprega mais de
9300 colaboradores.

Fonte: Bloomberg;

Racional de investimento

Preço e Performance (Valores em USD)
Preço

126.09

Máx de 52 semanas

151.26

Mín de 52 semanas

99.63

YTD

20.0%

Volume médio diário (mi)

3,177,213

Capitalização bolsista (mi)

38,435

Beta

0.76

Dividendo

0.00

EPS

3.39

Fonte: Bloomberg;

Consenso de analistas (últimos 3m)
Comprar

25

Manter

5

Vender
Fonte: Bloomberg;

0

Lançamento de novos jogos: A Electronic Arts vai lançar 3 jogos de desporto em
Setembro, entre os quais o novo Fifa (futebol), que representa normalmente 10% das
receitas anuais da empresa. A meio de Outubro irá lançar o muito aguardado jogo de
guerra, Battlefield V. Depois dos resultados não terem surpreendido positivamente os
investidores e acção ter corrigido nas últimas semanas, é expectável que o lançamento
destes títulos suscite interesse por parte dos investidores e sustente uma recuperação de
preço no curto prazo.
Diversificação de receitas: As vendas de jogos de consola e PC já não representam a
maior parte das receitas da empresa. Esta diversificou para receitas via compras de
serviços por parte dos jogadores dentro dos próprios jogos (Live Services) e vendas de
jogos para dispositivos móveis. O segmento Live Services que inclui compras de jogadores
dentro do jogo Fifa tem demonstrado uma tendência de crescimento bastante forte.
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Nota:
Todas as cotações foram actualizadas na
Bloomberg às 14h40 do dia 22 de Agosto
de 2018.
Informações relevantes
Para consultar as últimas recomendações
consulte o nosso site em:
https://www.big.pt/InformacaoMercado
s/TradingIdeas/Index/-1
O histórico de recomendações dos
últimos doze meses pode ser consultado
em:
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.
pdf
Analista:
João Lampreia

Research:
research@big.pt
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Fonte: Dados da empresa

Resultados do último trimestre
No trimestre terminado a 30 de Junho de 2018, a EA bateu as estimativas dos analistas,
atingindo receitas de USD 746 mi (vs est. USD 744,2 mi) e resultados por acção de USD
0,15 vs estimativas de USD 0,06. Para o ano completo prevê receitas de USD 5,55 mil mi e
resultados por acção de USD 4,85.

Calendário
10 de Agosto 2018: Lançamento Madden NFL 19
7 de Setembro 2018: Lançamento NBA Live 19
14 de Setembro 2018: Lançamento NHL 19
28 de Setembro 2018: Lançamento FIFA 19
19 de Outubro 2018: Lançamento Battlefield V
22 de Janeiro 2019: Lançamento Anthem

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e
recolhida de fontes Research 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. Chama-se
particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilidade. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de
qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode
ser alterado sem qualquer aviso prévio. 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.
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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.

Análise Comparativa
A Electronic Arts tem um P/E de 25 o que é relativamente caro face ao mercado em geral,
no entanto isto deve-se ao perfil de crescimento da empresa e margens mais altas. A
empresa tem dívida líquida negativa e por isso um rácio de Dívida Líquida sobre EBITDA
de -3,5.
Nome

País

Cap. Bolsista

Moeda

P/E 2018E

P/BV

Div. Líq./
EBITDA

Margem
EBITDA

ACTIVISION BLIZZARD INC

UNITED STATES

53,109

USD

26.7

5.1

-0.2

35.2

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

UNITED STATES

14,390

USD

28.3

7.7

-5.5

16.4

ATARI SA

FRANCE

117

EUR

45.7

14.2

0.1

63.6

UBISOFT ENTERTAINMENT
ELECTRONIC ARTS INC

FRANCE
UNITED STATES

10,353
38,639

EUR
USD

32.1
25.3

11.4
7.4

0.7
-3.5

44.2
23.4

33.2

9.6

-1.2

39.9

Média exc. Electronic Arts

Fonte: Bloomberg; BiG Research

Riscos
Possíveis aquisições: Devido ao perfil de crescimento da indústria é expectável que as
empresas invistam de modo a alavancar ao máximo este crescimento. Há a possibilidade
de aquisições feitas pela Electronic Arts a outras empresas de jogos mais pequenas, uma
possível fusão com a Ubisoft ou Activision Blizzard, ou até ser comprada por um gigante
de media como a AT&T, Disney, Comcast, Netflix ou Tencent.
Importância do jogo Fifa para a empresa: As vendas do jogo representam 10% das
receitas enquanto que os serviços que os jogadores compram dentro do jogo contribuem
significativamente para os 30% de receitas provenientes dos Live Service. Existe um jogo
de futebol comparável ao Fifa que se chama Pro Evolution e que já em tempos teve mais
popularidade e jogadores do que o Fifa. Se houver uma mudança de popularidade entre
os dois jogos as receitas provenientes do Fifa poderão cair significativamente.

Rating

Net Debt/EBITDA: rácio entre o
montante de dívida líquida e o EBITDA.
P/E: Price to Earnings – rácio entre o
preço de mercado e o resultado líquido
da acção.

Agência

Rating

Outlook

S&P

BBB+

STABLE

Moody's

Baa1

POS

Fitch

BBB

STABLE

Fonte: Bloomberg

Análise gráfica

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.

Analista:
João Lampreia

Research:
research@big.pt

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

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e
recolhida de fontes Research 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. Chama-se
particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a
verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilidade. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de
qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode
ser alterado sem qualquer aviso prévio. 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.
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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.
PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 30 de
Junho de 2018:

Número de
Recomendações
Acumular/Comprar
3
Manter/Neutral
0
Reduzir/Vender
1
Total
4

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 30
de Junho de 2018:

%
75,0%
0,0%
25,0%
100,0%

Profit Taking
Stop Loss
Em Vigor
Total

Número de
Recomendações
11
1
2
14

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 30 de
Junho de 2018:

%
78,6%
7,1%
14,3%
100,0%

Profit Taking
Stop Loss
Em Vigor
Total

Número de
Recomendações
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%

Fonte: BiG 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.
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Electronic Arts: New game releases

Electronic Arts
Ticker Site BiG

EA

Ticker BiGlobal Trade

EA

Ticker BT24

EA

Ticker BiG Power Trade

EA

Buy Price (USD)

126.09

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

119.79

P/E Ratio 2018E

25.20

P/BV Ratio

7.31

EV/EBITDA

8.07

Description
Electronic Arts develops and sells games, content and services used in multiple platforms
such as consoles, PC and mobile devices. Company’s main titles are FIFA, Battlefield,
SIMs, Star Wars, Need for Speed and Plants vs Zombies.
Currently Electronic Arts has a market capitalization of USD 38,4 bn and has more than
9300 employees.

Investment Case

Source: Bloomberg;

Price and Performance (Values in USD)
Price

126.09

52 week high

151.26

52 week low

99.63

YTD

20.0%

Average daily volume (un)

3,177,213

Market Capitalization (mn)

38,435

Beta

0.76

Dividend

0.00

EPS

3.39

New game releases: Electronic Arts will launch 3 sport titles in September, including the
new FIFA (soccer), which usually represents 10% of company’s revenues. In October will
release the highly antecipated war game, Battlefield V. The stock has reacted negatively
to last earnings, which were slightly below expected by analysts, however the new title
release should provide support and lead to a recovery in the stock price in the short term.
Revenues’ diversification: The sales of PC and console games are no longer the bulk of
revenue of the company. It has diversified to revenues from Live Services, which include
in-game purchases of content and mobile games sales. As seen in the graph below, Live
Services revenues have been growing and represent already the biggest chunk of
revenues.

Revenues by division (USD mn)

Source: Bloomberg;

Full game downloads

Analysts Consensus (last 3 months)
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25
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5
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Source: Bloomberg;
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Notes:
All quotes were updated in Bloomberg at
14h40 of August 22, 2018.
Relevant Information:
Use the following link to view our most
recent publications:
https://www.big.pt/InformacaoMercado
s/TradingIdeas/Index/-1
Use the following link to see our
recommendation history:
https://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.
pdf

Analyst:
João Lampreia

Research:
research@big.pt

Last Earnings
In the last quarter, EA beat analysts’ estimates of revenues and EPS, however the
guidance for the year was below expected. Revenues were USD 746 mn (vs est. USD
744.2 mn) and EPS were USD 0.15 vs est. USD 0.06. For FY2018 the company expects
revenues of USD 5.55 bn and EPS of 4.85.

Calendar
August 10th 2018: Madden NFL 19 release
September 7th 2018: NBA Live 19 release
September 14th 2018: NHL 19 release
September 28th 2018: FIFA 19 release
October 19th 2018: Battlefield V release
January 22nd 2019: Anthem release

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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Relative Valuation
Electronic Arts P/E of 25 is relatively expensive vs the market. This is due to the business
growth profile and higher margins. Net debt is negative and consequently the ratio of net
debt/EBITDA is -3.5.
Name

Country

Market Cap
(mn)

Currency

P/E 2018E

P/BV

NetDebt/
EBITDA

Margin
EBITDA

ACTIVISION BLIZZARD INC

UNITED STATES

53,628

USD

26.9

5.2

-0.2

35.2

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

UNITED STATES

14,510

USD

28.6

7.8

-5.5

16.4

ATARI SA

FRANCE

116

EUR

45.6

14.2

0.1

63.6

UBISOFT ENTERTAINMENT
ELECTRONIC ARTS INC

FRANCE
UNITED STATES

10,438
38,435

EUR
USD

32.3
25.2

11.5
7.3

0.7
-3.5

44.2
23.4

33.4

9.7

-1.2

39.9

Average exc. Electronic Arts

Source: Bloomberg; BiG Research

Risks
M&A: Thanks to industry’s high growth, companies’ are expected to invest in order to
leverage this growth potential. Electronic Arts may pursue acquisitions of smaller
companies or even merge with a big competitor like Activision Blizzard or Ubisoft. It might
even be bought by a media giant like Tencent, AT&T, Disney, Comcast or Netflix.
FIFA is crucial: The game sales correspond to 10% of total company’s revenues, while ingame purchases are 30% of Live Services revenue. There is another soccer game directly
comparable to FIFA which is Pro Evolution, made by Konami. The two games have been
battling for popularity since the 90s, and currently FIFA is winning. If there is a change,
revenues may drop significantly.
Rating
Agency

Rating

Outlook
STABLE

S&P

BBB+

Moody's

Baa1

POS

Fitch

BBB

STABLE

Source: Bloomberg

Chart Analysis

Source: BiGlobal Trade (partner Saxo Bank); BiG Research
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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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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.
PSI20 Notes in the last 12 months as of 30 th of June
of 2018:
Number of
Recomendations

%

3
0
1
4

75,0%
0,0%
25,0%
100,0%

Accumulate/Buy
Keep/Neutral
Reduce/Sell
Total

Trading Ideas in the last 12 months as of 30 th of June
of 2018:

Profit Taking
Stop Loss
In Place
Total

Number of
Recomendations

%

11
1
2
14

78,6%
7,1%
14,3%
100,0%

Pair Trades in the last 12 months as of 30 th of June of
2018:

Profit Taking
Stop Loss
In Place
Total

Number of
Recomendations

%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

Source: BiG Research

DISCLAIMER
This document has been prepared exclusively for informative purposes, and is based on publicly available information, 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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