
   

P/E 2014E P/E 2015E P/BV YTD % Dividend Yield BETA ROE ROA D/E EV/EBITDA EV/Sales 

MCDONALDS CORP 17,46 15,99 5,68 -3,69 3,47 0,68 35,19 15,26 88,26 10,69 3,94

YUM! BRANDS INC 21,41 18,47 14,08 -4,19 2,04 0,95 53,76 13,72 138,00 13,16 2,85

STARBUCKS CORP 28,05 23,90 11,19 -3,64 1,38 1,00 4,59 2,55 29,00 179,85 3,99

DUNKIN' BRANDS G 26,66 23,02 13,56 -2,95 1,88 0,92 42,12 4,87 449,49 18,46 9,16

WENDY'S CO/THE 24,32 21,39 1,72 -6,31 2,45 0,93 5,74 2,51 75,87 11,42 1,71

CHIPOTLE MEXICAN 47,45 37,24 11,49 21,87 - 0,80 22,84 17,44 0,00 27,95 5,47

BURGER KING WORL 32,03 27,42 7,16 36,88 0,93 0,94 18,96 4,74 200,30 19,91 10,21

média 28,20 23,92 9,27 5,42 2,02 0,89 26,17 8,73 140,13 40,21 5,33

média exc.McDonald's 29,98 25,24 9,87 6,94 1,74 0,92 24,67 7,64 148,78 45,13 5,56
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McDonald’s Corp – Sentimento negativo extremado sugere recuperação 

 

Ticker: MCD US  
 

Preço Entrada: 93,28 USD  
 

Stop Loss: 88,62 USD  

 
Preço e performance 
 
Preço 93,28

M áx de 52 semanas 103,78

M ín de 52 semanas 90,53

YTD (%) -3,86

Volume médio diário  (mn) 5.021.002

Capitalização bolsista (mn) 91.594

Beta 0,682736218

Dividendo 3,12

EPS 5,59  
Fonte: Bloomberg 
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Fonte: Bloomberg 

 
Informação financeira 

Vendas (mn) 28.106

EBITDA (mn) 10.349

Nº de empregados 440.000

ROA (%) 15,26

ROE (%) 35,19

D/E 0,17

DY 3,47  
Fonte: Bloomberg 
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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/newslette
rs.asp. 
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Descrição 

A McDonalds é uma das maiores cadeias de fast-food no mundo, encontrando-se presente em 
119 países através de 35 mil restaurantes. O modelo de negócio incluiu restaurantes próprios e 
franchising, com o último a representar a maior percentagem dos restaurantes (80% em 2013). A 
empresa emprega cerca de 440 mil colaboradores e tem uma capitalização bolsista de USD 92 
mil mn. 

 

Triggers 

 A McDonald’s reportou resultados trimestrais que ficaram aquém do esperado pelos 
analistas, comportamento que se manteve em Agosto com as vendas “like-for-like” a 
recuarem mais do que esperado. O desempenho da empresa foi penalizado pela lenta 
recuperação da economia juntamente com uma alteração no perfil dos consumidores. 
 

 Contudo, a economia norte-americana (que representa 32% das receitas) apresenta 
sinais de retoma o que beneficia a empresa, com os agentes económicos a disporem de 
um maior poder de compra. Adicionalmente a empresa encontra-se a testar estratégias 
com o objectivo de se adaptar às necessidades e perfil do mercado. 
 

 A actividade internacional da empresa foi abalada pelos problemas relativamente à 
qualidade da carne em alguns dos seus menus na China e pelo encerramento de alguns 
restaurantes na Rússia, por questões de higiene e qualidade. No entanto a McDonald’s 
ultrapassou rapidamente estas questões ao conseguir disponibilizar a sua ementa 
completa na China duas semanas após serem descobertos os problemas e já quantificou 
o impacto que a situação na China terá nos resultados do terceiro trimestre – redução 
dos lucros por acção entre 10% a 15%, isto é, USD 0,15-0,20 no EPS do 3Q14. 
 

 Destaque adicional para o plano de distribuição de USD 18 mil mn –USD 20 mil mn aos 
accionistas, através de buy-back de acções e distribuição dos dividendos. 
 

 O título apresenta um perfil de múltiplos amplamente descontado face ao sector – 
P/E2014E de 17,46 vs 29,98; P/E2015E de 15,99 vs 25,24 e P/BV de 5,68 vs 9,87. Para 
além disto, a empresa ostenta o maior dividendo do segmento (3,47% vs 1,74%) e os 
importantes rácios de rendibilidade – ROA e ROE – mostram-se superiores à média dos 
peers, correspondendo a 15,26% vs 7,64% sector e 35,19% vs 24,67% respectivamente). 
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TRADING IDEA 
 11 DE JULHO, 2003 

 

 

A McDonald’s verifica um desempenho year-to-date 
abaixo dos seus peers, com uma tendência de 
queda desde Julho, com o título a incorporar o 
newsflow menos positivo. Contudo estamos em crer 
que o newsflow não justifica tal underperformance e 

que o título irá progressivamente encetar uma 
recuperação. No entanto, numa óptica de trading, 
recomendamos um nível de stop loss de 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. 

 

 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%; 
 

 Salvo disposição em contrário, a validade dos preços-alvo no âmbito das recomendações de investimento 
emitidas pelo Banco BiG Research 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. 
 

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Número de 

Recomendações
%

Acumular/Comprar 4 57,1% Profit Taking 6 54,5% Profit Taking 2 50,0%

Manter/Neutral 3 42,9% Stop Loss 2 18,2% Stop Loss 2 50,0%

Reduzir/Vender 0 0,0% Em Vigor 3 27,3% Em Vigor 0 0,0%

Total 7 100,0% Total 11 100,0% Total 4 100,0%

PSI20 Notes nos últimos 12 meses e à data de 30 de 

Junho de 2014:

Trading Ideas nos últimos 12 meses e à data de 30 

de Junho de 2014

Pair Trades nos últimos 12 meses e à data de 30 de 

Junho 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. 
 


