
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 169,52 $

Horizont: Strednodobý

Cena (k 29.04.2020): 153,10 $

Burza: NASDAQ GS

Bloomberg: SEDG US Equity

Trh. kapitalizácia: 7,60 mld. $

Priemer. denný objem: 0,13 mld. $

P/E: 40,72

Analýza: Návratnosť kapitálu: 22,75%

Zisk na akciu (kĺzavý): 5,76 $

Dividenda: N/A

Medziročný rast tržieb: 52,11%

Medziročný rast zisku: 13,75%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 156,92 $

52 týždňové minimum 55,69 $

Cena: VYPRACOVAL

Zverejnené dňa 17.06.2020

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

6.8.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť NetEase, Inc. má trhovú kapitalizáciu 7,60 miliárd amerických

dolárov, ktorá je v rámci odvetvia spoločnosti nad priemernou trhovou

kapitalizáciou, ktorej hodnota je 2,46 miliárd dolárov. Hodnota P/E na

úrovni 40,72 sa nachádza pod priemerom odvetvia, ktorý je 95,28. Do konca

tohto roka sa očakáva nárast P/E na úroveň 43,33. Za prvý kvartál roku 2020

sa tržby spoločnosti NetEase Inc medziročne zvýšili o 59% na 431,22

miliónov USD. Čistý zisk sa medziročne zvýšil o 54% na 50,66 miliónov

USD. Tržby odzrkadľujú nárast dopytu po produktoch a služieb spoločnosti

kvôli vhodným trhovým podmienkam. Zisk na akciu bez mimoriadnych

výdavkov sa zvýšil z 0,40 USD na 0,86 USD. Odhaduje sa nárast tržieb ku

koncu roku 2020 o 4% na 1,48 miliárd USD a pokles čistého zisku o 28% na

168,75 miliónov USD. Ukazovateľ P/B je 8,76 a nachádza sa nad priemerom

tohto ukazovateľa v sektore, ktorý je na úrovni 5,44. Rentabilita vlastného

kapitálu je 22,75%, ktorá je vyššia oproti priemeru 12,42% v sektore a

rentabilita aktív je na úrovni 12,6%, ktorá je rovnako vyššia od priemernej

rentability aktív v sektore na úrovni 5,57%. Ročný nárast zamestnancov je na

úrovni 306,5%. Zadlženosť voči vlastnému kapitálu je 7,2% a voči aktívam

3,9%. Cieľová cena v 12-mesačnom horizonte je na úrovni 121,46 USD s

potenciálnoiu návratnosťou na úrovni -20,7% od aktuálnej ceny. Potenciálna

12-mesačná návratnosť je na úrovni 170,5%. Analytici hodnotia túto akciu

pozitívne, 31 analytikov odporúča nákup akcie, 5 držbu a len 2 analytici

odporúčajú predaj. Zisk na akciu na ročnej báze od vzniku spoločnosti

prekonal očakávania analytikov 4-krát a iba 1-krát očakávania naprekonal.

Čistý zisk spoločnosti na ročnej báze od jej vzniku nesklamal ani jedenkrát. 

SolarEdge Technologies Inc. poskytuje optimalizáciu solárnej energie a

fotovoltaické monitorovacie riešenia. Spoločnosť ponúka optimalizátory,

invertory, monitorovacie zariadenia, nástroje a príslušenstvo na získavanie a

efektívnosť energie. SolarEdge Technologies slúži zákazníkom po celom

svete. Produkty SolarEdge boli nainštalované do solárnych fotovoltaických

systémov vo viac ako 70 krajinách. Celkom dodala 5,1 milióna

optimalizátorov a 222 000 invertorov. Spoločnosť bola založená v roku 2006

a začiatkom roku 2015 začala svoju činnosť s IPO. Spoločnosť tiež rozširuje

svoju ponuku produktov, aby ďalej prenikla do veľkých obchodných a

úžitkových segmentov. V roku 2019 vstúpila spoločnosť na trh elektronickej

mobility akvizíciou spoločnosti S.M.R.E so sídlom v Taliansku. 

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.

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Zdroj informácií: Bloomberg

Cieľová cena 169,52 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného

priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 20,26 a vrchnej hodnoty

očakávaného zisku na akciu (EPS) 4,73 modifikovaného o štandardnú

odchýľku pri výpočtoch 0,567. Naša cieľová cena je napriek modifikácii o

niečo vyššia ako cena, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné banky.
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Investičné odporúčanie

Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte

Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte

Zoznam 19 najväčších vlastníkov
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