
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 143,95 $

Horizont: Strednodobý

Cena (k 15.09.2021): 108,55 $

Burza: New York

Bloomberg: SI US Equity

Trh. kapitalizácia: 2,96 mld. $

Priemer. denný objem: 0,07 mld. $

P/E: 50,93

Návratnosť kapitálu: 8,75%

Zisk na akciu (kĺzavý): 2,44 $

Analýza: Dividenda: N.A.

Medziročný rast tržieb: 2,04%

Medziročný rast zisku: 4,80%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 187,86 $

52 týždňové minimum 13,50 $

Cena: VYPRACOVAL

Zverejňené dňa 15.9.2021

SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

Spoločnosť Silvergate Capital Corporation so sídlom v La Jolla v Kalifornii

je členskou bankou Federálneho rezervného systému a popredným

poskytovateľom inovatívnych riešení a služieb finančnej infraštruktúry pre

rastúci priemysel digitálnych mien. Funguje ako banková holdingová

spoločnosť. Spoločnosť prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti

Silvergate Bank poskytuje bankovú platformu pre inovátorov, najmä v

odvetví digitálnych mien, a vývoj riešení pre produkty a služby, ktoré

reagujú na potreby podnikateľov. Využívajú svoje technologické platformy a

odborné znalosti manažérskeho tímu k vývoju riešení pre mnohé z najväčších

spoločností v oblasti fintech a digitálnej meny a investorov na celom svete.

Spoločnosť Silvergate, bola založená v roku 1988, má stabilný výnos viac

ako 20 rokov a ich akcie sú verejne obchodované na burze NYSE.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

26.10.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť Silvergate Capital Corporation má trhovú kapitalizáciou na

úrovni 2,456 miliárd amerických dolárov. Hodnota P/E je na úrovni 49,99,

pričom by mala do konca roka FY 2021 klesnúť na úroveň 38,70, čo spraví

akciu ešte viac zaujímavú a zároveň lacnejšiu pre investorov. Priemerné P/E

spoločnosti bolo za posledné 3 roky na úrovni 49,57 a priemerné P/E v

sektore je na úrovni 14,41. Čistý zisk spoločnosti rástol za posledné dva roky

priemerne o 26,0 % ročne, pričom tento rok sa očakáva rast o 42,8 %. Zisk

na akciu v minulom roku vzrástol o 16,4%, v tomto fiškálnom roku sa

očakáva rast na úrovni 114,0 %. Očakávaný rast tržieb je v tomto roku na

úrovni 91,6 % a v roku 2022 43,1 %. Rentabilita aktív (ROA) 0,68 % a je

mierne pod priemerom sektora, ktorého priemerná hodnota je 1,37 %.

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) je na úrovni 8,75 % tak isto mierne pod

priemerom v sektore, ktorý je na úrovni 11,27 %. Čo sa týka zadĺženosti,

celkový dlh voči celkovým aktívam je na veľmi nizkej úrovni, iba 0,13 %

oproti priemeru v sektore kde je hodnota na úrovni až 6,31 %. 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 154,57 USD, čo predstavuje potenciálny

rast o 41,0 % oproti aktuálnej cene. 5 analytikov odporúča nákup, 2 držbu a

0 predaj akcie. Silvergate Bank v druhom štvrťroku 2021 prijala vklady v

hodnote 4,3 miliardy dolárov od nových a existujúcich zákazníkov, ktorý

využívajú digitálnu menu. Väčšina prišla z kryptoburz, ktoré v priebehu

štvrťroka vložili hotovosť v hodnote 2,4 miliardy dolárov. Vklady

inštitucionálnych investorov vzrástli o 1,8 miliardy dolárov. Banka využíva

aj veľké krypto spoločnosti, ako sú Coinbase, Gemini a Kraken. Pákový

pomer Tier 1 banky ktorý meria kmeňový kapitál voči rizikovo váženým

aktívam zostal v tomto štvrťroku vysoko nad regulačnou hranicou 5% na

úrovni 7,9%.

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 143,95 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného

priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 49,57, a vyššej hodnoty

očakávaného zisku na akciu za FY 2021 (EPS) 3,2 modifikovaného o

štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,296. Naša cieľová cena je o niečo

nižšia oproti tej, ktorú tejto akcii udelili veľke investičné banky a

spoločnosti.
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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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