
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 273,54 $

Horizont: Strednodobý

Cena (k 28.04.2021): 236,64 $

Burza: New York

Bloomberg: CRM US Equity

Trh. kapitalizácia: 217,88 mld. $

Priemer. denný objem: 1,49 mld. $

P/E: 261,60

Návratnosť kapitálu: 10,80%

Zisk na akciu (kĺzavý): 2,14 $

Analýza: Dividenda: N/A

Medziročný rast tržieb: 24,30%

Medziročný rast zisku: 3131,75%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 284,50 $

52 týždňové minimum 154,18 $

Cena: VYPRACOVAL

Zverejnené dňa 28.04.2021

SALESFORCE.COM INC Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

SALESFORCE.COM, INC. navrhuje a vyvíja podnikový softvér.

Spoločnosť dodáva služby riadenia vzťahov so zákazníkmi podnikom

poskytujúcim technologickú platformu pre zákazníkov a vývojárom na

vytváranie a prevádzkovanie obchodných aplikácií a správu ich

zákazníckych, predajných a prevádzkových údajov. SALESFORCE.COM

slúži zákazníkom po celom svete.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

4.6.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť SALESFORCE.COM INC. má trhovú kapitalizáciou na úrovni

218,42 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť má 56 606 zamestnancov.

Tržby spoločnosti za posledných päť rokov pravidelne rástli. Salesforce.com

by mala posilňovať svoju trhovú pozíciu aj napriek krátkodobému zásahu do

marží, aby získala väčší podiel na trhu v porovnaní so spoločnosťami SAP,

Oracle a Microsoft. Salesforce je viac ako 5-krát väčšía oproti jej najbližším

rivalom v oblasti cloudovej produktivity predaja a služieb zákazníkom.Jej

nedávne akvizície vrátane spoločností Tableau a MuleSoft by mohli túto

výhodu rozšíriť. Jej veľká zákaznícka základňa a sila distribúcie by mohli

urýchliť rast predaja všetkých aktív, ktoré spoločnosť Salesforce.com získala

za posledné dva roky, a to aj napriek zvýšeniu konkurencie v oblasti cloudu

od spoločnosti Microsoft. Návratnosť aktív tejto spoločnosti je nad

priemerom sektora v ktorom pôsobí. Takisto aj trhová kapitalizácia tejto

spoločnosti je vysoko nad priemerom sektora. 36 analytikov odporúča nákup

tejto spoločnosti, 8 analytikov odporúča držať jej akcie. Priemerný rating

konsenzu analytikov na najbižších 12 mesiacov je na úrovni 4,61, čo je

veľmi dobrá hodnota, nakoľko najvyší možný rating konsenzu sa nachádza

na úrovni 5. Priemerná cieľová cena akcií spoločnosti SALESFORCE.COM

sa nachádza na úrovni 273,54.    

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.

Tomáš Ferech, analytik

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

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Zdroj informácií: Bloomberg

Cieľová cena akcií tejto spoločnosti bola určená na základe odporúčaní

analytikov z Bloomberg. Táto cieľová cena predsatvuje nárast o približne

15,8 % z jej aktuálnych úrovní. 
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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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