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Nota: 
Todas as cotações foram atualizadas 
na Bloomberg às 14H31 do dia 29 de 
janeiro de 2020. 
 
Informações relevantes: 
Para consultar as últimas recomendações 
consulte o nosso site em:  
www.big.pt/InformacaoMercados/Tradin
gIdeas/Index/-1 

 
Histórico de recomendações dos últimos 
doze meses pode ser consultado em: 
www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf 

 
 
 

       

   Goldman Sachs: Primeiro Investor Day em 20 anos pode trazer boas notícias 
  

 
Descrição 

A Goldman Sachs é um dos bancos americanos mais conhecidos a nível mundial (por boas e 
más razões). O banco, contrariamente a outros bancos americanos como a JP Morgan ou o 
Bank of America, é historicamente muito focado no segmento de banca de investimento 
trazendo grande parte do seu retorno de negócios como assessoria a empresas em 
processos de fusão/aquisição ou IPO, ou negócios como o trading de obrigações e derivados 
e a gestão de ativos e concessão de crédito. Contudo, recentemente, tem tentado uma 
expansão para mais perto do mercado de retalho com novas estratégias como o Marcus (um 
banco online que oferece dos melhores juros em depósitos) e a participação no Apple Card. 
O banco é visto como uma das melhores empresas para se trabalhar a nível mundial e um 
que reúne, em si, um dos melhores recursos humanos a nível mundial.   
 
 

Racional 

 Investor Day: A Goldman Sachs vai ter hoje, dia 29 de janeiro, o seu primeiro “investor day” 
nos seus últimos 20 anos de história (um dia em que se reúne com investidores e analistas 
e introduz um plano estratégico da empresa para os próximos 5 anos). Para nós aparenta 
ser uma oportunidade interessante de entrar na empresa na expectativa que ela apresenta 
algumas ideias interessantes (estratégicas ou de negócios) que façam os analistas rever os 
seus preços-alvo e as suas recomendações (isto é algo bastante comum). Existe, também, a 
possibilidade de algum investidor institucional decidir-se por entrar na empresa. Na nossa 
opinião, o risco-retorno aqui é muito interessante (se ignorámos o risco geral de mercado), 
pois será muito pouco provável que a empresa use este dia para anunciar algum ponto 
negativo. O mercado descontou bastante a empresa no pós-resultados do último trimestre 
(vs. os outros bancos americanos) e, portanto, esta será uma oportunidade da gestão da 
empresa de recuperar a confiança dos investidores.  
 

 Resultados do trimestre foram bons, mas a empresa acabou pressionada pela situação 
legal do caso 1MDB: A Goldman Sachs até apresentou bons resultados no seu quarto 
trimestre de 2019, mas acabou por desvalorizar no dia (cerca de 3%). Isto, porque anunciou 
que esperava um custo judicial de cerca de USD 2 mil mi com o caso 1MDB. Este caso 
pressionou, também, os seus lucros para o quarto trimestre que caíram 26% face ao período 
homólogo. Contudo, se olharmos para valores orgânicos (excluindo estes custos 
extraordinários), a situação é muito mais favorável à Goldman. A sua receita subiu 23% em 
relação ao período homólogo (o que é algo bastante significante). A empresa, para nós, está 
num ponto de valorização muito interessante (ver quadro na página seguinte e os valores 
relativos de P/E) dado o que são as suas possibilidades de crescimento no segmento de 
retalho e a sua qualidade de negócio e de recursos e dado o facto de que esta questão dos 
custos judiciais já está, agora, descontada no valor da ação.  

 

 

 

 

 

 

Ticker Site BiG GS

Ticker BiGlobal Trade GS

Ticker BT24 GS

Ticker BiG Power Trade GS

Preço Entrada (USD) 244.50

Stop Loss (USD; @ -5% P. Entrada) 232.28

P/E Ratio 2018E 9.92

P/BV Ratio 0.95

EV/Sales 4.50

Goldman Sachs

Preço 244.50

Máx de 52 semanas 250.46

Mín de 52 semanas 180.73

YTD 5.5%

Volume médio diário 2,386,162

Capitalização bolsista (mn) 89,436

Beta 1.23

Dividendo 4.15

EPS 21.25

Preço e Performance (Valores em USD)

Comprar 16

Manter 9

Vender 2

Consenso de analistas (últimos 3m)

Vendas (USD mn) 53,922

EBITDA (USD mn) 29,721

Nº de empregados 38,300

ROA 0.9%

ROE 9.3%

D/E 577%

Dividend Yield 2.06%

Informação Financeira

http://www.big.pt/InformacaoMercados/TradingIdeas/Index/-1
http://www.big.pt/InformacaoMercados/TradingIdeas/Index/-1
http://www.big.pt/pdf/Newsletters/nld.pdf
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Agência Rating Outlook

S&P BBB+ STABLE

Moody's STABLE

Fitch A STABLE

Rating

 Comparação com os pares:  

 

 
 
Riscos:  

 Pessimismo do mercado relacionado com coronavírus: O mercado tem sido impactado 
pelo que tem sido um aumento de receio quanto aos efeitos da expansão do coronavírus 
na confiança dos consumidores e na economia mundial. Existe o risco de o mercado no geral 
perder valor e a Goldman ser “arrastada” por esta desvalorização.    
 

 Empresa mostra-se pessimista para o futuro:  Existe a possibilidade de a empresa não 
valorizar ou desvalorizar caso os seus objetivos para o futuro acabem por ser mais 
conservadores ou caso os analistas vejam as ideias apresentadas como não interessantes. 

 
 Mais notícias ligadas ao caso 1MDB: Este caso tem tido impacto no preço da ação nos 

últimos meses. Para já, não são esperadas mais notícias quanto a este caso. Contudo, existe 
sempre esse risco.  

 
Evolução Gráfica (velas diárias): 

 
 

 

 

Nome P/E 2020E P/E 2021E P/BV YTD ROE ROA Div. Yield

JP Morgan 12.4 11.6 1.8 -3.6% 14.9% 1.4% 2.7%

Wells Fargo 11.6 10.3 1.2 -12.0% 10.6% 1.0% 4.3%

Bank of America 11.0 10.1 1.2 -5.6% 10.7% 1.1% 2.2%

Credit Suisse 10.5 8.5 0.7 -2.4% 6.4% 0.4% 2.1%

Morgan Stanley 10.0 9.0 1.2 5.7% 10.8% 0.9% 2.6%

Jefferies 22.2 17.2 0.6 1.4% - - 2.8%

Goldman Sachs 9.9 9.0 1.0 5.5% 9.3% 0.9% 2.1%

Média exc. Goldman 13.0 11.1 1.1 -2.8% 10.7% 1.0% 2.8%

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: Bloomberg; BiG Research 

 

Fonte: Bloomberg; BiG Research 
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  RECOMENDAÇÕES EMPRESAS INTERNACIONAIS DO BIG RESEARCH NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 

 

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 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 Hold/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. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, 
https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou por favor contacte research@big.pt. 
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Data de 

publicação
Analista Preço alvo

Preço de 

mercado na data 

da publicação

Recomendação

Horizonte 

temporal de 

investimento

KLA-Tencor 1/21/2020 Nuno Vaz N.A. 179.89 BUY N.A.

Walgreens 1/10/2020 Nuno Vaz N.A. 54.52 BUY N.A.

Royal Dutch Shell 1/3/2020 João Calado, CFA N.A. 26.87 BUY N.A.

Twitter 11/27/2019 João Calado, CFA N.A. 31.24 BUY N.A.

Facebook 9/25/2019 João Calado, CFA N.A. 180.17 BUY N.A.

Caterpillar 8/16/2019 João Calado, CFA N.A. 117.36 BUY N.A.

L'Oreal 7/29/2019 João Calado, CFA N.A. 249.1 BUY N.A.

Deutsche Telekom 7/24/2019 João Calado, CFA N.A. 14.82 BUY N.A.

Foot Locker 7/8/2019 João Calado, CFA N.A. 41.89 BUY N.A.

AB Inbev 7/3/2019 João Calado, CFA N.A. 81.94 BUY N.A.

NIKE 6/4/2019 João Calado, CFA N.A. 79.14 BUY N.A.

Biogen 3/21/2019 João Calado, CFA N.A. 233.70 BUY N.A.

Alibaba 2/21/2019 Diana Oliveira, CFA N.A. 170.72 BUY N.A.

Iliad 2/19/2019 João Calado, CFA N.A. 92.5 BUY N.A.
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