
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 400,10 $

Horizont: Strednodobý

Cena (k 09.01.2021): 349,57 $

Burza: New York

Bloomberg: MA US Equity

Trh. kapitalizácia: 340,15 mld. $

Priemer. denný objem: 1,28 mld. $

P/E: 49,72

Návratnosť kapitálu: 111,40%

Zisk na akciu (kĺzavý): 23,90 $

Analýza: Dividenda: N.A.

Medziročný rast tržieb: -9,37%

Medziročný rast zisku: -21,03%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 401,50 $

52 týždňové minimum 281,20 $

Cena: VYPRACOVAL

Zverejňené dňa 1.9.2021

MASTERCARD INC - A Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

Spoločnosť Mastercard Incorporated poskytuje služby spracovania

finančných transakcií. Spoločnosť ponúka služby spracovania platieb za

kreditné a debetné karty, elektronickú hotovosť, bankomaty a cestovné šeky.

Mastercard slúži zákazníkom na celom svete.Mastercard je technologická

spoločnosť v globálnom platobnom priemysle, ktorá spája spotrebiteľov,

finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády, digitálnych partnerov, podniky a

ďalšie organizácie na celom svete a umožňuje im používať elektronické

formy platieb namiesto hotovosti a šekov. Spoločnosť poskytuje širokú škálu

platobných riešení a služieb pomocou známych značiek, medzi ktoré patria

Mastercard, Maestro a Cirrus. Spoločnosť poskytuje svoje služby vo viac ako

210 krajinách a územiach vo viac ako 150 menách a jej značkové karty sú

akceptované na miestach po celom svete. Mastercard generuje viac ako

tretinu svojich tržieb v Severnej Amerike.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

28.10.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť Mastercard Incorporated má trhovú kapitalizáciou na úrovni

340,811 miliárd amerických dolárov. Hodnota P/E je na úrovni 49,81,

pričom by mala do konca roka FY 2021 klesnúť na úroveň 42,44, čo spraví

akciu lacnejšou a ešte zaujímavejšou pre investorov. Priemerné P/E

spoločnosti bolo za posledných 5 rokov na úrovni 35,63 a priemerná hodnota

P/E v sektore je na úrovni 110,30. Tržby spoločnosti rástli za posledných päť

rokov priemerne o 9,77 % ročne, pričom tento rok sa očakáva rast o 23,3 %.

Zisk na akciu v minulom roku klesol o 17,3 %, čo bolo spôsobené

pandémiou, v tomto fiškálnom roku sa očakáva rast na úrovni až 26,7 %. 

Očakávaný rast čistého zisku je v tomto roku na úrovni 42,8 % a v roku 2022

45,8 %. Rentabilita aktív (ROA) je na úrovni 21,46 % je nad priemerom

sektora 4,43 %. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) je na úrovni 111,40 %

tak isto výrazne prekonáva priemer v sektore 18,37 %. Čo sa týka

zadĺženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je na úrovni,  39,81 % oproti 

priemeru v sektoru 29,22 %. Quick ratio = 0,84, čo znamená, že spoločnosť

dokáže splácať svoje krátkodobé záväzky. Čo sa týka hospodárskych

výsledkov v rámci čistého zisku, EPS a tržieb spoločnosť pravidlené

prekonáva očakávania analytikov. Ich priemerná cieľová cena je v 12-

mesačnom horizonte na úrovni 438,44 USD, čo predstavuje potenciálny rast

o 26,9 % oproti aktuálnej cene. 36 analytikov odporúča nákup, 7 držbu a 0

predaj akcie. Z technického hľadiska sa cena akcie nachádza pod 100 a 200

EMA pri spodnej hranici Bollinger Bands, indikátor RSI je na úrovni 36 a

rastie. Spoločnosť sa zameriava na globálne rozvíjanie svojej hlavnej

činnosti, vrátane rastu svojich spotrebiteľských a komerčných produktov a

riešení, ako aj na zvýšenie počtu platobných transakcií, ktoré mení.

Spoločnosť sa taktiež snaží poskytovať efektívne riešenia platieb, ktoré

zohľadňujú vyvíjajúce sa spôsoby interakcie a transakcie ľudí v rastúcej

digitálnej ekonomike.

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 400,10 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného

priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 30,08, a vyššej hodnoty

očakávaného zisku na akciu za FY 2022 (EPS) 10,65 modifikovaného o

štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,135. Naša cieľová cena je o niečo

nižšia oproti tej, 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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