
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 102,18 $

Horizont: Dlhodobý

Cena (k 20.10.2020): 65,56 $

Burza: New York

Bloomberg: CNC US Equity

Trh. kapitalizácia: 38,19 mld. $

Priemer. denný objem: 0,20 mld. $

P/E: 13,82

Návratnosť kapitálu: 8,36%

Zisk na akciu (kĺzavý): 18,92 $

Dividenda: N/A

Medziročný rast tržieb: 24,16%

Analýza: Medziročný rast zisku: 46,78%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 74,70 $

52 týždňové minimum 43,96 $

Cena:

Zverejnené dňa 21.10.2020

CENTENE CORP Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

Spoločnosť Centene Corporation poskytuje riešenia zdravotnej starostlivosti

jednotlivcom vo všetkých štátoch USA a na medzinárodnej úrovni. Medzi

špecializované služby spoločnosti Centene patria zdravotné plány,

dodržiavanie súladu s liečbou a triedenie sestier. Spoločnosť Centene

poskytuje zdravotné poistenie viac ako 15 miliónom členov vo viac ako 45

štátoch USA a na asi 5 medzinárodných trhoch. Kalifornia, New York a

Texas sú jej najväčšími trhmi. Centene je popredný poskytovateľ riadenej

starostlivosti Medicaid, ktorá slúži rodinám s nízkym príjmom a zdravotne

postihnutým ľuďom prostredníctvom štátnych plánov - Programu detského

zdravotného poistenia (CHIP), Dlhodobých služieb a podpory (LTSS) a

ďalších programov. Spoločnosť Centene ponúka aj poisťovacie plány pre

oblasť Medicare, vojenské a komerčné poistenie. Poskytuje špeciálne služby

v oblastiach, ako sú zrakové a zubné výhody, wellness, zdravie domácnosti a

správa lekárenských výhod. Spoločnosť Centene pôsobí v dvoch primárnych

segmentoch: Managed Care a Specialty Services. Spoločnosť sídli v meste

Saint Louis v USA a zamestnáva 71 800 zamestnancov.

VYPRACOVAL

27.10.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:

Trhová kapitalizácia spoločnosti Centene Corp. je na úrovni 38,2 mld.

dolárov, pričom priemerná sektorová trhová kapitalizácia je 70,19 mld.

dolárov. P/E spoločnosti je 13,82, priemer v sektore je 24,39 a priemerné P/E

spoločnosti v 5-ročnom horizonte je 18,68 čo znamená, že spoločnosť je

relatívne lacná. P/E má do konca toho roka klesnúť na úroveň 13,53, čo

spraví akciu lacnešjšou a ešte zaujímavejšou pre investorov. Spoločnosť

dividendy nevypláca. Po finančnej stránke sa Centene darí. Tržby dosahujú

stabilný a dlhodobý rast, pričom za posledných 5 rokov rástli priemerne 36

% tempom. Tento rok sa očakáva rast o 47 %, v roku 2021 o 4 %. Zisk na

akciu je na tom podobne, v roku 2019 vzrástol o 25 %, tento rok sa očakáva

10 % rast a v roku 2021 o 18 %. Čistý zisk by mal tento rok vzrásť

medziročne o 52 % a v roku 2021 o 20 %. Hospodárske výsledky pravidelne

prekonávajú očakávania analytikov - tržby ich za posledných 10 rokov

prekonali na kvartálnej báze o 2,6 % a čistý zisk o 2,48 %. P/S ratio je na

úrovni 0,35 oproti sektoru 1,22. P/B ratio = 1,53 oproti sektoru 3,01, PEG

ratio = 1,03. To znamená, že akcia je voči sektoru a očakávanému rastu

relatívne lacná a podhodnotená. Návratnosť aktív je na úrovni 3,03%, mierne

pod úrovňou sektora 5,94 %. Návratnosť kapitálu dosahuje tiež slabšiu

úroveň 8,36 % oproti sektoru 17,86 %. Čo sa týka zadĺženosti, Quick ratio =

1,13 a Current ratio = 1,22, čo sú veľmi dobré úrovňe. Pomer celkového dlhu

voči celkovým aktívam 26,11 % je na úrovni priemeru sektore a dosahuje

veľmi dobrú úroveň. Short interest ratio má hodnotu 2,12, čo znamená, že

investori spoločnosti veria. Cieľové ceny analytikov v 12-mesačnom

horizonte sú o 26,1 % vyššie ako aktuálna cena akcie. Očakavania Centene

na rok 2020 sa javia ako konzervatívne. Z dlhodobého hľadiska by recesia

spôsobená pandémiou a súvisiaci nárast nezamestnanosti mohli byť

prospešné pre rast.

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.

Bc. Mário Jičínský, analytik

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

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Zdroj informácií: Bloomberg

Cieľová cena 102,18 USD bola určená násobkom 5-ročného priemeru pomeru 

ceny a zisku na akciu (P/E) 18,68 a priemernej hodnoty očakávaného zisku na 

akciu v roku 2021 (EPS) 5,732 modifikovaného o štandardnú odchýľku pri 

výpočtoch 0,262. Naša cieľová cena je napriek modifikácii o niečo vyššia ako 

cena, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné spoločnosti.
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Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte

Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte

Zoznam 19 najväčších vlastníkov
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