
Trading Idea 
PayPal  Holdings

A PayPal Holdings é uma plataforma tecnológica que facilita pagamentos digitais entre consumidores e negócios em todo o mundo. A

PayPal tem como propósito possibilitar que os agentes económicos movam o seu dinheiro a qualquer altura e em qualquer lugar no mundo.

As soluções de pagamento da PayPal conectam negócios com consumidores através de 416 milhões de contas ativas em mais de 200

mercados, tendo, nos primeiros 9 meses de 2021, obtido um total de USD 906 MM em volume de pagamentos (+37% vs 9M2020).
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Todas as cotações foram atualizadas na Bloomberg às 14H36 do dia 5 de Janeiro de 2022. 

Preço 189,97

Máx de 52 semanas 310,16

Mín de 52 semanas 179,15

YTD 0,7%

Volume médio diário 10 673 600

Capitalização bolsista (mn) 223 201

Beta 1,08

Dividendo 0,00

EPS 3,58

Preço e Performance (Valores em USD)

Ticker Site BiG PYPL

Ticker BiGlobal Trade PYPL

Ticker BT24 PYPL

Ticker BiG Power Trade PYPL

Preço Entrada (USD) 189,97

Stop Loss (USD; @ -5% P. Entrada) 180,47

P/E Ratio 2022E 41,20

P/B 10,10

EV/Sales 12,25

PayPal Holdings



Racional
➢ Sentimento de mercado: As ações da PayPal caíram abruptamente após a empresa ter mostrado sinais de preocupação em relação à despesa dos

consumidores e ter divulgado uma projeção de vendas desapontante no relatório de contas do 3º trimestre de 2021. Adicionalmente, a eBay afirmou

que deixará de pagar aos vendedores através da PayPal, utilizando o seu próprio sistema de pagamentos. Apesar dos resultados desapontantes, a

PayPal continua a registar um forte crescimento que poderá surpreender no médio prazo.

➢ Crescimento despoletado pela pandemia: A pandemia acelerou a transição para pagamentos digitais em todas as indústrias, acelerando a transição

em 3 a 5 anos. Neste sentido, a PayPal acredita que irá dobrar a base de clientes para 750 milhões até 2025 e um Crescimento anual orgânico de 20%.

➢ Venmo: A sua carteira digital Venmo continuará a ser um motor de crescimento, tendo a empresa alcançado um acordo com a Amazon para que os

clientes possam fazer compras na Amazon através da sua conta Venmo. Adicionalmente, a possibilidade de transacionar cripto moedas através da

Venmo continuará a atrair novos clientes.

➢ QR code: A empresa que já dominava pagamentos digitais online, começa a penetrar agressivamente nos pagamentos offline ao ter introduzido em

2020 a possibilidade de fazer pagamentos através de QR code. Este segmento do negócio continuará a beneficiar da reabertura da economia e do

regresso do comércio presencial.

➢ Elevada cotação bolsista: Apesar da empresa ter ótimas perspetivas de crescimento para o médio/longo prazo dada a transição para uma economia

mais digital, o mercado deposita muita confiança de que a empresa continuará a crescer a um ritmo estonteante. Pois, apesar da empresa ter caído

cerca de 38% de máximos, a PayPal continua com um rácio de Preço/Lucro superior a 41x.
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Comparação

Fonte: Bloomberg; BiG Research

Evolução gráf ica

Fonte: BiGlobal Trade
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Ticker Nome
Cap. Bolsista 

(Mil Milhões)
Moeda P/E 2022E YTD ROE

Div. Líq./ 

EBITDA
Div. Yield

V US Equity VISA INC-CLASS A SHARES 484 525 USD 31,5 2,7% 37,5% -0,1 0,7%

MA US Equity MASTERCARD INC - A 368 842 USD 45,2 4,5% 129,5% 0,7 0,5%

AXP US Equity AMERICAN EXPRESS CO 134 471 USD 18,1 6,1% 33,1% 0,7 1,0%

SQ US Equity BLOCK INC 72 111 USD 93,3 -3,2% 21,4% -0,5 -

DFS US Equity DISCOVER FINANCIAL SERVICES 35 843 USD 7,2 5,8% 47,6% 0,7 1,6%

PYPL US Equity PAYPAL HOLDINGS INC 224 576 USD 41,5 1,4% 24,3% -0,8 -



Recomendações dos últ imos 12 meses

Disclaimer

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e 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 é 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 disponibilizada. 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. 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. Este documento não foi preparado com nenhum objectivo específico de

investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma

posição, sujeita a alterações, em quaisquer dos títulos referenciados nesta nota. 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.

________________________________________________________________________________________

BiG. O banco que entende os seus valores.
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Starbucks 05/01/2021 João Calado, CFA N.A. 103,99 BUY N.A.

Analista: Francisco Cavaco


