Código: LAME4
Fechamento (09/08): R$ 17,85
Preço-Alvo (final 2019): R$ 20,00

Recomendação:
COMPRA

Potencial: +12,05%

As Lojas Americanas divulgaram os resultados financeiros do 2º trimestre. Saiba quais
são os principais pontos, segundo nossos analistas:


As Vendas em Mesmas Lojas (SSS, em inglês) aumentaram 9,4% no período,
sendo o maior SSS registrado pela companhia desde 2014.



Os lucros alcançaram R$ 26 milhões, vindo abaixo das expectativas de R$ 39
milhões dos nossos analistas.



A margem bruta diminuiu 1,1%, prejudicada pelo efeito mix da Copa do Mundo da
FIFA, vindo 0,5% abaixo do que previam nossos analistas.



Apesar da margem EBITDA menor do que o esperado, a empresa atendeu às
expectativas dos nossos analistas em alavancagem operacional, colhendo os
benefícios da série de iniciativas para promover o crescimento e melhorar a
eficiência e produtividade das lojas.



A receita (top line) permaneceu estável em relação a um ano atrás, em R$ 2,7
bilhões, vindo 3,8% acima das estimativas dos nossos analistas.



A companhia encerrou 2017 com um ciclo de caixa de 65 dias, acima dos 59 dias
registrados em 2016, pressionada pelos níveis mais altos de estoque de aparelhos
de TV – que, tradicionalmente, cobrem prazos de pagamento mais curtos dos
fornecedores.



As Lojas Americanas continuam desenvolvendo o formato de loja de conveniência

local, já operando duas lojas dessa maneira. No entanto, nossos analistas
continuam a ver o novo segmento como um plano longo, que pode ser explorado
por meio de fusões e aquisições ou pelo lançamento de um modelo de franqueado
no futuro.


Nos últimos doze meses, a empresa abriu 199 lojas, finalmente se colocando no
caminho certo para entregar as 200 lojas prometidas pela administração para 2018
e as 800 previstas para 2015-2019.



Apesar de o resultado possivelmente não ser um gatilho para as ações, nossos
analistas mantém a visão positiva sobre as Lojas Americanas, que deve ter um
melhor momento de ganhos no futuro.

A recomendação para o papel é de compra e o preço alvo para o final de
2019 é de R$ 20.
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