
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 255,69 $

Horizont: Strednodobý

Cena (k 30.06.2021): 187,77 $

Burza: New York

Bloomberg: GPN US Equity 

Trh. kapitalizácia: 55,47 mld. $

Priemer. denný objem: 0,27 mld. $

P/E: 60,49

Návratnosť kapitálu: 2,36%

Zisk na akciu (kĺzavý): 5,83 $

Analýza: Dividenda: 0,78 $

Medziročný rast tržieb: 51,13%

Medziročný rast zisku: 35,74%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 220,81 $

52 týždňové minimum 153,33 $

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.

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 255,69 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného

priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 46,52, a nižšej hodnoty

očakávaného zisku na akciu za FY 2021 (EPS) 7,9 modifikovaného o

štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,048. Cieľovú cenu sme zámerne znížili

o 30 % z dôvodu triezvejších očakávaní v tomto fiškálnom roku. Naša

cieľová cena je napriek tomu o niečo vyššia oproti tej, ktorú tejto akcii

udelili veľke investičné banky a spoločnosti.

VYPRACOVAL

Zverejnené dňa 30.06.2021

GLOBAL PAYMENTS INC Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

Spoločnosť Global Payments poskytuje spracovanie kreditných a debetných

platieb prostredníctvom platobných kariet a ďalšie služby spracovania

elektronických platieb pre približne 3,5 milióna obchodníkov a obchodných

miest na celom svete vrátane maloobchodníkov a finančných inštitúcií.

Spoločnosť ďalej poskytuje bankovým domom autorizačné služby, služby

vyrovnania a financovania, zákaznícku podporu a funkcie technickej

podpory, služby riešenia podvodov, predplatené debetné a mzdové karty,

vkladové účty na požiadanie a ďalšie riešenia finančných služieb. Poskytujú

tiež rôzne služby s pridanou hodnotou, vrátane špeciálnych riešení v mieste

predaja a analytických nástrojov. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 100

krajinách po celej Severnej Amerike, Európe, ázijsko-pacifickej oblasti a

Latinskej Amerike. Global Payments ponúka prevody finančných

prostriedkov, obchodné bankovníctvo, účtovníctvo, internet a ďalšie služby.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

3.8.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť Global Payments má trhovú kapitalizáciou na úrovni 55,19

miliárd amerických dolárov. Hodnota P/E je na úrovni 60,19, pričom by mala 

do konca roka 2021 klesnúť na úroveň 23,32, čo spraví akciu lacnejšou a

ešte zaujímavejšou pre investorov. Priemerné P/E spoločnosti bolo za

posledných 5 rokov na úrovni 46,55 a priemer v sektore je 112,33. Tržby

spoločnosti rástli za posledných päť rokov priemerne o 20,38 % ročne. V

tomto fiškálnom roku sa očakáva rast zisku na akciu na úrovni až 178 %.

Očakávaný rast čistého zisku je v tomto roku na úrovni 31,2 % a v roku 2022

33 %. Rentabilita aktív (ROA) 10,99 % je nad priemerom sektora 7,17 %.

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) na úrovni 1,45 %, čo sa rovná mediánu

v tomto sektore. Ročný dividendový výnos spoločnosti je na úrovni 0,45 %,

pričom výška dividend vzrástla za 5 rokov o 81,14 %. Slušný rastový

potenciál akcie potvrdzuje ukazovateľ PEG, ktorého hodnota je 1,24. Čo sa

týka zadĺženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je dobrej úrovni iba

22,94 %. Quick ratio = 0,71, čo znamená, že spoločnosť dokáže bez

problémov splácať svoje krátkodobé záväzky. To, že investori akcii veria

potvrdzuje fakt, že iba 2,12 % všetkých akcií spoločnosti je využitých na

short. Čo sa týka hospodárskych výsledkov v rámci zisku, spoločnosť

pravidlené prekonáva očakávania analytikov. Ich priemerná cieľová cena je v

12-mesačnom horizonte na úrovni 229,97 USD, čo predstavuje potenciálny

rast o 23 % oproti aktuálnej cene. 29 analytikov odporúča nákup, 9 držbu a 0

predaj akcie. Z technického hľadiska sa cena akcie nachádza na silnej

supportnej úrovni 50 a 100 EMA, indikátor RSI je na úrovni 36 a rastie.

Fúzia v roku 2019 so spoločnosťou Total Systems pomáha spoločnosti

Global Payments viesť trend smerujúci k bankám kombinujúcim služby

spracovania obchodníka a emitenta, zatiaľ čo jej partnerstvo so spoločnosťou

Amazon Web Services ponúkajúce cloudovú platformu pre menších

emitentov zvyšuje ich rastový potenciál.
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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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