
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v EUR: 66,46 €

Horizont: Strednodobý

Cena (k 04.08.2021): 52,01 €

Burza: EN Paris

Bloomberg: BNP FP Equity

Trh. kapitalizácia: 65,11 mld. €

Priemer. denný objem: 0,17 mld. €

P/E: 8,31

Návratnosť kapitálu: 7,54%

Zisk na akciu (kĺzavý): 3,26 €

Analýza: Dividenda: N/A

Medziročný rast tržieb: -6,81%

Medziročný rast zisku: -13,53%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 57,92 €

52 týždňové minimum 28,79 €

Cena: VYPRACOVAL

Zverejnené dňa 04.08.2021

BNP PARIBAS Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

Spoločnosť BNP Paribas SA ponúka komerčné, maloobchodné, investičné a

súkromné a podnikové bankové služby. Banka taktiež poskytuje služby v

oblasti správy majetku a investičného poradenstva pre inštitúcie a

jednotlivcov v Európe, USA, Ázii a na rozvíjajúcich sa trhoch. Dobrá

dynamika spoločnosti BNP Paribas vo všetkých sférach podnikania naďalej

ukazuje výhody jej diverzifikácie.Spoločnosť BNP Paribas by mohla

pravdepodobne zvýšiť dividendy a začať program spätného odkúpenia v roku

2021. Medían solvenstnosti je 12,8% v roku 2021 a nachádza sa na

primeranej úrovni v porovnaní s medzinárodnými partnermi ako sú Citigroup

a JP Morgan. 

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

29.10.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:

SpoločnosťBNP Paribas má trhovú kapitalizáciou na úrovni 65 miliárd eur.

Hodnota P/E je na úrovni 8,30, pričom by mala do konca roka 2021 vzrásť

na úroveň 8,37, čo spraví akciu drahšou ale nie až tak aby nebola zaujímavá

pre investorov. Priemerné P/E spoločnosti bolo za posledných 5 rokov na

úrovni 8,59 a priemer v sektore je 23,57, čo znamená, že akcia je relatívne

lacná. Táto akcia je lacná aj z pohľadu ukazovateľov P/B, ktorý má hodnotu

0,61 oproti sektoru 0,97 a P/S 1,43 oproti priemeru v sektore, ktorý je na

úrovni 2,35. Návratnosť aktív (ROA) 0,31 % je tesne pod priemerom sektora

0,43 %. Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) na úrovni 7,54 % a je o niečo

vyššia ako priemer v sektore 6,68 %. Spoločnosť vypláca dividendy s

ročným výnosom 2,13%. Výborný rastový potenciál akcie potvrdzuje

ukazovateľ PEG, ktorého hodnota je 0,95 oproti priemeru v sektore, ktorý je

na úrovni 0,88. Čo sa týka zadĺženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je

dobrej úrovni iba 22,65 %. To, že investori akcii veria potvrdzuje fakt, že nie

je záujem o short akcií spoločnosti. Čo sa týka hospodárskych výsledkov,

spoločnosť pravidlené prekonáva očakávania analytikov. Ich priemerná

cieľová cena je v 12-mesačnom horizonte na úrovni 62,46 EUR, čo

predstavuje potenciálny rast o 20,1 % oproti aktuálnej cene. 20 svetových

analytikov odporúča nákup, 8 držbu a 0 predaj akcie. 

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.

Michal Bernát, analytik

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

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Zdroj informácií: Bloomberg

Cieľová cena 66,46 EUR bola určená násobkom váženého 5 ročného

priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 8,59, a priemernej hodnoty

očakávaného zisku na akciu za FY 2021 (EPS) 8,265 modifikovaného o

štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,325. Naša cieľová cena je o trochu

vyššia ako cena, ktorú tejto akcii udelili veľke investičné banky a

spoločnosti.
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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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