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TRADING IDEA  
Amazon – Posição dominante justifica recuperação face ao sector 

 

Ticker: AMZN US  
 

Preço Entrada: USD 337,38 
 

Stop Loss: USD 315,45 

 
Preço e performance 

Preço 337,38

Máx de 52 semanas 408,06

Mín de 52 semanas 245,75

YTD (%) -15,40

Volume médio diário (mn) 3.436.770

Capitalização bolsista (mn) 154.947

Beta 1,303091168

Dividendo 0

EPS 0,60
 

Fonte: Bloomberg 

 
Consenso de analistas 

Opinião do consenso

COMPRAR 35

MANTER 10

VENDER 2

Nº de recomendações

 
 

 
Fonte: Bloomberg 

 
Informação financeira 
 

Vendas (mn) 74.452

EBITDA (mn) 3.998

Nº de empregados 117.300

ROA (%) 0,75

ROE (%) 3,04

D/E 0,02

DY n.d.
 

Fonte: Bloomberg 
 

 
 

 
Informações relevantes 
 
Para informações adicionais relativamente a esta 
trading idea consulte o nosso site em: 
http://www.bigonline.pt/pt/BolsaMercados/tradingid
eas.asp . Para um glossário dos termos utilizados 
nesta trading idea, assim como de um histórico de 
recomendações anteriores consulte o nosso site 
em 
http://www.bigonline.pt/pt/BolsaMercados/newslett
ers.asp. 

 
 
 

3 de Abril de 2014 

Descrição 

A Amazon define-se com uma retalhista online que disponibiliza um conjunto de produtos 
diversificado, desde livros, musica, vídeos, computadores, electrónica, produtos para casa e 
jardim, assim como bens alimentares frescos. Transversalmente a empresa oferece serviços 
comerciais personalizados, meios de pagamento de crédito e serviços de distribuição. A 
capitalização bolsista da Amazon é superior a USD 157 mn, sendo que cerca de 55% das receitas 
são provenientes dos EUA. 

Triggers 

 Os resultados relativos ao último trimestre espelharam um lucro inferior ao antecipado 
pelos analistas, sendo que também ao nível das vendas estas se relevaram aquém do 
estimado, embora tenham observado um avanço de cerca de 20%, prolongando o seu 
domínio no segmento de comércio online. A margem operacional avançou para 2% face 

aos 1,9% registados no final do ano anterior.  

 Para o 1Q14 a empresa estima que as vendas se situem entre USD 18,2 – 19,9 mil mn, 
quando os analistas antecipam um valor a rondar os USD 19,7 mil mn. 

 A diminuição do tempo das entregas tem resultado num aumento dos custos, o que levou a 
empresa a aumentar o preço do seu serviço de entregas Prime de USD 79 por ano para 
USD 99, o que permitirá arrecadar mais USD 250-300 mn em termos brutos numa base 
anual. Refira-se que o serviço Prime é considerado um dos grandes catalisadores das 
vendas no médio/longo prazo. 

 O último período de Thanksgiving, assim como o período de compras natalícias, registou 
valores recorde ao nível do comércio online. Segundo agências especializadas, o 
comércio electrónico deverá registar um crescimento de 15% este ano a nível global 

para USD 300,6 mil mn. 

 Para impulsionar as receitas a empresa tem criado novas funcionalidades em vídeos online, 
aumentado a sua linha de serviços kindle, aumentado o número de clientes empresariais ao 
nível dos seus serviços de cloud e expandido a comercialização de produtos alimentares 
frescos. 

 Recentemente a Amazon lançou um novo serviço de TV, que permite aceder a conteúdos 

directamente da biblioteca da Amazon e de outros serviços de vídeo directamente na TV, 
podendo adicionalmente ser utilizado para jogos, com a utilização de jogos Android, 
entrando assim num novo segmento de negócio onde irá competir com a Apple e Google. 

 Num sector tradicionalmente dispendioso a Amazon negoceia a prémio face aos 
comparáveis, justificando-se no entanto pela sua posição largamente dominante. 

 
P/E 2014E 

(IBES)

P/E 2015E 

(IBES)
P/BV YTD %

Dividend 

Yield
BETA ROE ROA D/E

EV/EBITDA 

2013

EV/Sales 

2013

AMAZON.COM INC 84,94 48,97 16,11 -14,25 n.d. 1,30 3,04 0,75 32,74 43,47 2,33

ASOS PLC 85,93 62,32 n.d. -16,66 n.d. 1,00 n.d. n.d. 0,00 n.d. n.d.

YOOX SPA 78,34 55,53 12,86 -24,54 n.d. 0,61 10,06 4,22 26,64 34,16 3,22

DELTICOM AG 28,48 19,59 9,04 10,28 5,38 0,49 33,58 7,98 5,04 14,53 1,01

MANUTAN INTERNAT 15,01 13,72 1,26 18,92 2,07 0,63 7,24 4,85 16,34 5,33 0,52

CDON GROUP 50,52 31,17 3,54 -22,47 n.d. 1,22 -14,00 -3,88 33,64 -19,53 0,70

LDLC.COM 18,84 15,06 7,57 5,87 1,46 0,28 29,79 10,02 27,41 5,01 0,20

BUCH.DE AG n.d. n.d. 2,42 0,67 0,45 0,27 18,90 15,32 0,00 23,82 0,63

BARNES & NOBLE n.d. n.d. 2,07 47,89 n.d. 0,75 -29,42 -4,63 10,79 109,87 0,20

média 57,84 35,20 6,86 0,64 2,34 0,73 7,40 4,33 16,96 27,08 1,10

média exc. Amazon 46,19 32,90 5,54 2,50 2,34 0,66 8,02 4,84 14,98 24,74 0,93  
 

Evolução Gráfica 
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O título registou ganhos significativos em 2013 

mas ainda assim inferiores à média do sector, 

sendo que em 2014 acumula perdas superiores a 

14% quando o sector regista ganhos de cerca de 

2,5%. Dada a posição de liderança no sector, que 

deverá continuar a registar uma evolução 

interessante no ano, a nova política do serviço 

Prime e o lançamento de novos produtos, 

acreditamos que a empresa poderá inverter o 

desempenho negativo recente, ainda que numa 

óptica de trading, recomendamos um nível de stop 

loss de 6,5% face ao actual nível de entrada. 

 

http://www.bigonline.pt/pt/BolsaMercados/newsletters.asp
http://www.bigonline.pt/pt/BolsaMercados/newsletters.asp


   

 
 
 

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. 

 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%; 

 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. 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 5 71,4% Profit Taking 6 75,0% Profit Taking 1 33,3%

Manter/Neutral 2 28,6% Stop Loss 2 25,0% Stop Loss 2 66,7%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 0 0,0% Em Vigor 0 0,0%

Total 7 100,0% Total 8 100,0% Total 3 100,0%

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

Março de 2014:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 31 

de Março de 2014

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

Março de 2014:

 

 
 

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 disponibilidade. 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. 

 
 
 


