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Nota: 
Todas as cotações foram actualizadas 
na Bloomberg às 08:10 do dia 13 de 
Setembro de 2018. 

 
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 
 

       

   adidas AG: Crescimento com fundamentais sólidos 
  

 Descrição 

A adidas fabrica produtos desportivos, sendo conhecida pelos modelos de sapatilhas 
icónicos Stan Smith, Superstars, entre outros. A empresa, fundada em 1949 na Alemanha, 
é a maior produtora de equipamentos desportivos na Europa, e a 2ª maior no mundo (a 
rival Nike é a 1ª). A adidas tem, consequentemente, uma presença global, com 29% das 
receitas (de 2017) a serem geradas na Europa, 21% na América do Norte, 18,5% na China, 
14,2% no Médio Oriente, África e Ásia, 9,3% na América Latina e 5,2% no Japão. Negoceia 
no mercado alemão com uma capitalização bolsista de EUR 39,68 mil mi.    
 

 Racional 

 Athleisure: Athleisure representa a tendência de usar roupas de desporto em situações do 
dia-a-dia. Esta é uma tendência crescente, beneficiando de alterações na sociedade 
(maior aceitação de estilos mais casuais), assim como de desenvolvimentos nos modelos 
de roupa de desporto para que se adaptem a outras situações que não a prática deste. A 
adidas é uma das empresas que aposta neste segmento e, em conjunto com os 
congéneres, deverá continuar a beneficiar do crescimento desta tendência.  

 Resultados Trimestrais: A adidas apresentou resultados do 2º trimestre acima das 
expectativas dos mercados, com as receitas a crescerem 10% (excluindo efeitos cambiais) 
para EUR 5,3 mil mi (vs. crescimento de 8% para EUR 5,2 mil mi esperado). Os lucros 
ascenderam aos EUR 418 mi, comparando com os EUR 387 mi esperados. Os drivers de 
crescimento para os resultados foram os mercados norte-americano (crescimento nas 
receitas de 16%), chinês (aumento de 27%) e o comércio electrónico (crescimento de 
26%).  

 Outlook: A empresa projecta que as receitas aumentem 10% (excluindo efeitos cambiais) 
no ano de 2018, com a expansão das operações nos EUA e China a compensar o menor 
crescimento no mercado europeu. A adidas projecta também, até 2020, um crescimento 
médio anual de receitas entre 10% a 12% e uma margem operacional de 11,5% no final do 
período.  

 Parcerias: A empresa tem encetado esforços para garantir a execução deste outlook, 
apostando em parcerias com celebridades ‘globais’ como por exemplo Kanye West, Kylie e 
Kendall Jenner e, na esfera desportiva, Lionel Messi e David Beckham. A imprensa avança 
que a adidas está próxima de chegar a acordo para uma parceria com Naomi Osaka, que 
venceu o US Open (torneio de ténis) recentemente. A adidas também tem uma 
colaboração duradoura e bem-sucedida com a designer Stella McCartney. Estas parcerias 
são vitais para o reconhecimento da marca, principalmente no mercado norte-americano 
onde a empresa pretende captar uma maior quota de mercado. 

 Recuperação da Reebok: A Reebok, adquirida em 2007, é um dos segmentos que 
apresenta um desempenho menos positivo, com crescimento de receitas e margens de 
rentabilidade aquém dos valores reportados pelos produtos da marca adidas. A empresa 
está a restruturar as operações da Reebok, incluindo o encerramento de lojas nos EUA, e 
espera que a Reebok volte à rentabilidade em 2020.  

 

 

 

Ticker MyBolsa/site BiG ADS

Ticker BiGlobal Trade ADS

Ticker BiGTrader24 ADS

Ticker BiG Power Trade ADS

Preço Entrada (EUR) 210,80

Stop Loss (EUR; @ -5% P. Entrada) 200,26

P/E Ratio 2018E 25,93

P/BV Ratio 7,02

EV/EBITDA 13,38

adidas AG

Preço 210,80

Máx de 52 semanas 218,00

Mín de 52 semanas 165,05

YTD 26,1%

Volume médio diário (un) 824.340

Capitalização bolsista (mn) 44.103

Beta 0,75

Dividendo  (EUR) 2,60

EPS (EUR) 5,42

Preço e Performance (Valores em EUR)

Comprar 21

Manter 16

Vender 4

Consenso de analistas (últimos 4m)

Vendas (EUR mn) 21.217

EBITDA (EUR mn) 2.554

Nº de empregados 56.888

ROA 10,0%

ROE 24,2%

D/E 0,18

Dividend Yield 1,23%

Informação Financeira
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 Análise Comparativa:  
  

 

 A adidas negoceia com um perfil de múltiplos a desconto face aos principais congéneres e 
a principal rival, Nike, quer considerando múltiplos de preço, quer considerando múltiplos 
de enterprise value. Este perfil a desconto ocorre não obstante a empresa apresentar 
superiores taxas de retorno de capital próprio, activos e margem de EBITDA, e menor 
alavancagem. 

 Riscos:  

 Turbulência nos Países Emergentes: A actual turbulência nos países emergentes tem um 
impacto nas operações da empresa, através do impacto cambial e via a redução no poder 
de compra dos consumidores.  

 Guerras Comerciais: A presença global da adidas expõe a empresa às tensões comerciais. 
A empresa respondeu a estes receios indicando que a sua cadeia de fornecimento está 
estruturada para que o impacto de uma guerra comercial seja ‘minúsculo’. A Adidas 
considera que o principal risco da guerra comercial ocorre ao nível do seu impacto 
negativo nos rendimentos do consumidor norte-americano.  

 Evolução Gráfica (velas diárias) 

 

Nome P/E 2018E P/E 2019E P/BV EV/EBITDA EV/Sales YTD Div. Yield ROE ROA D/E
Div. Líq./ 

EBITDA

Margem 

EBITDA

SKECHERS USA INC-CL A 14,9 13,0 2,1 8,1 0,9 -30,2 n.a. 10,1 6,7 4,4 -1,6 11,1

UNDER ARMOUR INC-CLASS A 119,5 69,0 4,6 144,6 2,1 39,2 n.a. -8,1 -3,9 45,4 8,0 1,4

PUMA SE 34,1 26,2 4,2 n.a. n.a. 26,4 2,8 10,1 5,5 3,5 n.a. n.a.

NIKE INC -CL B 31,1 26,5 13,5 21,9 3,1 32,7 1,0 17,4 8,4 38,8 -0,3 14,3

ADIDAS AG 25,9 22,3 7,0 13,4 1,7 26,1 1,2 24,2 10,0 17,9 -0,2 13,0

Média exc. Adidas 49,9 33,7 6,1 58,2 2,0 17,0 1,9 7,4 4,2 23,1 2,0 8,9

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. 
 
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/E: Price to Earnings – rácio entre o 
preço de mercado e o resultado líquido 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: BiG Research; Bloomberg. 
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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: BiG Research 
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Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 3 75,0% Profit Taking 11 78,6% Profit Taking 0 0%

Manter/Neutral 0 0,0% Stop Loss 1 7,1% Stop Loss 0 0%

Reduzir/Vender 1 25,0% Em Vigor 2 14,3% Em Vigor 0 0%

Total 4 100,0% Total 14 100,0% Total 0 0%
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