
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 163,29 $

Horizont: Dlhodobý

Cena (k 27.03.2020): 142,91 $

Burza: New York

Bloomberg: JNJ US Equity

Trh. kapitalizácia: 376,76 mld. $

Priemer. denný objem: 1,53 mld. $

P/E: 22,82

Návratnosť kapitálu: 25,36%

Analýza: Zisk na akciu (kĺzavý): 8,95 $

Dividenda: 5,60 $

Medziročný rast tržieb: 0,59%

Medziročný rast zisku: -1,16%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 154,50 $

52 týždňové minimum 109,16 $

Cena:

Upozornenie! Tento marketingový materiál, ktorý nie je určený vybraným klientom nesmie byť chápaný ako investičné

poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže

ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám.

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska.

Peter Sumer, analytik

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Cieľová cena 163,29 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného priemeru

pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 19,57 a mediánu očakávaného zisku na akciu

ku koncu roka 2019 (EPS) 8,62 modifikovaného o štandardnú odchýľku pri

výpočtoch 0,286, ktorý sme zvolili z dôvodu zníženého odhadu rastu spoločnosti

na rok 2020. Naša cieľová cena je kvôli modifikácii o niečo vyššia ako cena,

ktorú spoločnosti udelili veľké investičné banky.

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Zdroj informácií: Bloomberg

Spoločnosť Johnson & Johnson operuje na trhu s trhovou kapitalizáciou

367,85 miliardy amerických dolárov, ktorá je vysoko nad priemernou

trhovou kapitalizáciou v sektore s hodnotou 140,43 miliárd dolárov. Hodnota

P/E na úrovni 24,50 sa nachádza pod priemernou úrovňou v zdravotníckom

sektore, ktorá je 28,23. Na konci tohto roka sa očakáva pokles P/E na 16,16.

Tento pokles naznačuje, že akcia sa stane lacnejšou a tým atraktívnejšou pre

investorov. Tržby spoločnosti za rok 2019 sa zvýšili o 1% na 82,06 miliárd

dolárov. Čistý zisk klesol o 1% na 15,12 B dolárov. Farmaceutický segment

J&J vykázal tržby vo výške 10,54 miliárd dolárov, čo predstavuje

medziročný nárast o 3,5%. Spotrebiteľská jednotka spoločnosti, ktorá vyrába

kozmetické výrobky, ako je Neutrogena, generovala tržby 3,5 miliardy

dolárov, čo je o 0,9% viac ako v predchádzajúcom roku. Zdravotnícka

jednotka J&J vykázala tržby 6,63 miliárd dolárov, čo je pokles o pol percenta

oproti minulému roku. Výdavky na výskum a vývoj sa zvýšili o 5% na 11,36

miliárd dolárov. Spoločnosť predpokladá zisk na rok 2020 medzi 8,95 až

9,10 dolárov za akciu s výnosmi v rozmedzí od 85,4 miliárd do 86,2 miliárd

dolárov. Johnson & Johnson tvrdí, že pracuje na vakcíne na koronavírus od

januára a spolupracuje na tomto projekte s Úradom pre biomedicínsky

výskum a vývoj (BARDA). Spoločnosť Johnson & Johnson a BARDA

vyčlenia 1 miliardu dolárov na financovanie tohto výskumu, vývoja a

klinického testovania vakcín. Rentabilita aktív je na úrovni 9,73% oproti

priemeru v sektore, ktorý je na úrovni 7,93%. Rentabilita vlastného kapitálu

je 25,36a nachádza sa tesne pod priemerom v sektore, ktorý je 25,54%.

Ukazovateľ P/B je 6,09, oproti priemeru v sektore na úrovni 7,88.

Zadlženosť voči vlastnému kapitálu je 46,57%. Analytici hodnotia túto akciu

pozitívne, konkrétne 15 analytikov odporúča nákup akcie, 8 držbu a žiadny

analytik neodporúča predaj, pričom priemerná cieľová cena v 12-mesačnom

horizonte je na úrovni 155,10 USD s návratnosťou na úrovni 11,3% od

aktuálnej ceny. Potenciálna 12-mesačná návratnosť je na úrovni 5,2%.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

14.04.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:

VYPRACOVAL

Zverejnené dňa 08.04.2020

JOHNSON & JOHNSON Kúpiť

Johnson & Johnson je holdingová spoločnosť, ktorá sa zaoberá výskumom,

vývojom a predajom výrobkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Funguje

prostredníctvom troch segmentov: spotrebný, farmaceutický a lekársky.

Spotrebiteľský segment zahŕňa výrobky používané na starostlivosť o dieťa,

ústnu hygienu, krásu a zdravie žien. Farmaceutický segment sa zameriava na

terapeutické oblasti, ako sú imunológia, infekčné choroby a vakcíny,

neurovedy, onkológia, kardiovaskulárny systém a pľúcna hypertenzia.

Lekársky segment ponúka produkty používané v ortopedických,

chirurgických, kardiovaskulárnych, diabetických a očných zdravotných

odboroch. Spoločnosť založili Robert Wood Johnson I, James Wood

Johnson a Edward Mead Johnson Sr. v roku 1886 a má ústredie v New

Brunswick, New Jersey.
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