
Investičné odporúčanie

Profil: Cieľová cena v USD: 94,95 $

Horizont: Strednodobý

Cena (k 25.1.2022): 77,52 $

Burza: New York

Bloomberg: NEE US Equity

Trh. kapitalizácia: 154,32 mld. $

Priemer. denný objem: 0,52 mld. $

P/E: 28,67

Návratnosť kapitálu: 10,17%

Zisk na akciu (kĺzavý): 2,10 $

Dividenda: 1,70 $

Medziročný rast tržieb: 22,77%

Medziročný rast zisku: 16,06%

Najbližšie hospodárske výsledky

52 týždňové maximum 91,35 $

52 týždňové minimum 67,22 $

Cena: VYPRACOVAL

Zverejňené dňa 25.1.2022

NEXTERA ENERGY INC Kúpiť

ÚDAJE O AKCII:

Spoločnosť NextEra Energy, Inc. poskytuje služby v oblasti výroby a

distribúcie energie. Vyrába elektrickú energiu prostredníctvom veternej a

solárnej energie a zemného plynu. Prostredníctvom svojich dcérskych

spoločností prevádzkuje aj niekoľko komerčných jadrových elektrární.

Vlastní dva podniky. Florida Power & Light (FPL), najväčšiu floridskú

elektrickú spoločnosť a NextEra Energy Resources (NEER), jedného z

najväčších výrobcov obnoviteľnej energie na svete. Spoločnosť FPL vyrába

viac ako 28 450 MW elektrickej energie a dodáva ju viac ako 5,7 milióna

zákazníkom. Spoločnosť NEER vyrába takmer 24 600 MW energie

prostredníctvom veterných a solárnych zdrojov. Celkovo má spoločnosť

aktíva v takmer 40 štátoch USA a štyroch kanadských provinciách.

Spoločnosť sa strategicky zameriava na pravidelné investície do výrobných a

distribučných zariadení. Jej skutočný motor rastu však pochádza z dcérskej

spoločnosti NEER. Svoje služby poskytuje zákazníkom prostredníctvom

integrovanej sústavy.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:

25.1.2023

VÝVOJ CENY AKCIE:

Spoločnosť má trhovú kapitalizáciou na úrovni 155,26 miliárd dolárov.

Hodnota P/E je na úrovni 28,85 pričom sa očakáva pokles do konca roka

2023 na úroveň 25,05. Čo spraví akciu ešte lacnejšou a zaujímavejšou pre

investorov. Zisk na akciu v minulom roku vzrástol o 9,8 %, v tomto

fiškálnom roku sa očakáva rast na úrovni 7,1 % a v roku 2024 rast o 9,2 %.

Očakávaný nárast tržieb je v tomto roku na úrovni 16,1 % a v roku 2024 sa

očakáva rast o 7,3 %. Rentabilita aktív (ROA) 2,59 % je v súlade s

mediánom sektora, ktorého hodnota je 2,60 %. Rentabilita vlastného kapitálu

(ROE) 10,17 % je nad úrovňov mediánu sektora 9,08 %. Čo sa týka

zadĺženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je na úrovni 41,45 % oproti

priemeru v sektore 41,41 %. Rýchly pomer (Quick Ratio) = 0,25. Current

Ratio = 0,46. Čo sú hodnoty v súlade s mediánom a priemerom v sektore.

Priemerná cieľová cena analytikov je v 12-mesačnom horizonte na úrovni

96,93 USD, čo predstavuje potenciálny rast o 23,6 % oproti aktuálnej cene.

16 analytikov odporúča nákup, 3 držbu a 0 predaj akcie. Do roku 2025 by

mohla dosahovať vynikajúci rast ziskov a dividend. Spoločnosti pomáha

Inflation Reduction Act, tzv zákon o znížení inflácie, ktorý podporuje dopyt

po obnoviteľných zdrojoch energie od firmy NEER, ktorá má približne 20 %

podiel na trhu. Spoločnosť môže do roku 2025 dosiahnuť 10 % zložený

ročný rast zisku na akciu. Spoločnosť vykázala za štvrtý štvrťrok

prevádzkový zisk 2,90 USD na akciu v porovnaní s 2,55 USD na akciu v

rovnakom období predchádzajúceho roka. Vedenie spoločnosti potvrdilo

svoju prognózu zisku na akciu na rok 2023 vo výške 2,98 až 3,13 USD na

akciu, čo je v súlade s odhadom analytikov. Vedenie spoločnosti taktiež

potvrdilo očakávania rastu zisku na úrovni od 6 % až po 8 % do roku 2026.

My očakávame, že spoločnosť dosiahne hornú hranicu tohto rozpätia, čo je v

aj súlade s pohľadom manažmentu.

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.

Patrik Bartoš, analytik

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

Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk

Zdroj informácií: Bloomberg

Cieľová cena 94,95 USD bola určená násobkom váženého 5-ročného

priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 30,94 a priemernej hodnoty

očakávaného zisku na akciu za FY 2023 (EPS) 3,107 modifikovaného o

štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,038. Naša cieľová cena je nižšia oproti

tej, ktorú tejto akcii udelili veľké investičné banky a spoločnosti. Indikátor

RSI je na hodnote 31 bodov. Ukazovateľ MACD osciluje okolo hodnoty 0

bodov. Cena akcie dnes po zverejnení kvartálnych výsledkov poklesla o 9 %. 
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Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte

Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte

Zoznam 10 najväčších vlastníkov
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