
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 67,84 $

Horizont: Dlhodobý

Cena (k 18.12.2019): 49,34 $

Burza: New York

Bloomberg: GM US Equity

Trh. kapitalizácia: 70,62 mld. $

Priemer. denný objem: 0,88 mld. $

P/E: 16,08

Návratnosť kapitálu: 7,31%

Zisk na akciu (kĺzavý): 20,49 $

Analýza: Dividenda: 0,64 $

Medziročný rast tržieb: -6,67%

Medziročný rast zisku: -16,00%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 56,97 $

52 týždňové minimum 14,33 $

Cena: VYPRACOVAL

Zverejnené dňa 28.01.2021

GENERAL MOTORS CO Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

Spoločnosť General Motors Company navrhuje, stavia a predáva osobné,

nákladné, crossovery a automobilové diely. Spoločnosť ponúka služby v

oblasti ochrany vozidiel, náhradných dielov, príslušenstva, údržby,

satelitného rádia a financovania automobilov. Spoločnosť General Motors

poskytuje svoje vozidlá a služby po celom svete. General Motors (GM),

jeden z najväčších svetových výrobcov automobilov známa značkami ako

Buick, Cadillac, Chevrolet a GMC. Obchodné divízie GM Severná Amerika

a GM International sa zaoberajú koncovým automobilovým podnikaním,

zatiaľ čo spoločnosť General Motors Financial Co. poskytuje finančné

služby. Pokiaľ ide o budúcnosť dopravy, spoločnosť investuje do vývoja

elektrických vozidiel a autonómnych vozidiel a zriadila službu zdieľania jázd

s názvom Maven. Najväčším jednotným trhom GM sú USA, ktoré tvoria asi

80% predaja.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

10.2.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť General Motors operuje na trhu s trhovou kapitalizáciou viac ako

70 miliárd amerických dolárov. Hodnota P/E je na úrovni 16,08. Za

posledných päť rokov sa tržby spoločnosti GM snažili udržať svoj rast a čistý

príjem kolísal. V roku 2019 sa tržby spoločnosti znížili o 7% na 137 miliárd

dolárov v porovnaní so 147 miliardami dolárov v roku 2019. Bolo to

primárne v dôsledku zníženia čistých veľkoobchodných objemov kvôli straty

produkcie v dôsledku štrajku UAW. Čistý príjem tiež klesol o 16% na 6,7

miliárd dolárov z 8 miliárd dolárov v roku 2018. Hotovosť na konci

fiškálneho roku 2019 predstavovala 22,9 miliárd dolárov, čo je pokles o 553

miliónov dolárov oproti predchádzajúcemu roku. Napriek okliešteným

finančým výsledkom, ktoré za rok 2020 dobehli stratu za rok 2019, sa

spoločnosť usiluje o mnoho nových stratégií. Jednou z dlhodobých stratégií

spoločnosti GM je zníženie spotreby ropy a emisií skleníkových plynov

investovaním do vývoja technológie vodíkových palivových článkov. Táto

iniciatíva pomôže spoločnosti identifikovať potreby spotrebiteľov a

infraštruktúry, aby pochopila obchodné dôvody pre potenciálnu výrobu

vozidiel s touto technológiou, ktorú používa aj Tesla a práve s touto

spoločnosťou sa GM usiluje o spoluprácu. Celková zadlženosť spoločnosti je

250,2%, čo značí zvýšenú finančnú páku spoločnosti na potenciálne

investície. Rentabilita aktív je na úrovni 1,4% a rentabilita vlastného kapitálu

je 7,3%, resp. 0,44% a 6,17% v porovnnaí so sektorom. Spoločnosť očakáva

10.2. kvartálne výsledky, ktoré majú byť podľa analytikov pozitívne v rámci

zisku na akciu aj čistého zisku. Analytici hodnotia túto akciu pozitívne,

konkrétne 18 analytikov odporúča nákup akcie, 2 držbu a 0 predaj, pričom

12-mesačná cieľová cena je 59,10 s potenciálnou návratnosťou 19,8% a

potenciálna 12-mesačná návratnosť je 48,5%.

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 67,84 USD bola určená násobkom váženého ročného priemeru

pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 10,44, a najvyššej hodnoty očakávaného

zisku na akciu ku koncu roka 2021 (EPS) 6,85 modifikovaného o štandardnú

odchýľku pri výpočtoch 0,407. Naša cieľová cena je napriek modifikácii o

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