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LUMENTUM HOLDINGS INC
Profil:

Cieľová cena v EUR:

Lumentum Holdings Inc. pôsobí ako holdingová spoločnosť. Spoločnosť
prostredníctvom svojich dcérskych spoločností dodáva optické a fotonické
výrobky. Lumentum Holdings slúži zákazníkom po celom svete. Spoločnosť
Lumentum sa stala nezávislou spoločnosťou v auguste 2015, keď sa oficiálne
rozpadla spoločnosť JDS Uniphase. Optické a fotonické produkty
spoločnosti, sa používajú v dátovej komunikácii a telekomunikačných
sieťach. Trojrozmerné snímacie aplikácie tejto spoločnosti umožňujú
ovládanie elektronických zariadení pomocou gest tela. Spoločnosť tiež
vyrába aplikácie pre výrobu, inšpekciu a biologické odvetvie.

Horizont:

76,31 $
Strednodobý

Cena (k 01.10.2019):

52,10 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

NASDAQ GS

Bloomberg:

LITE US Equity

Trh. kapitalizácia:

4,02 mld. $

Priemer. denný objem:

0,08 mld. $

P/E:

41,41

Návratnosť kapitálu:

Analýza:
Tržby spoločnosti zaznamenávajú z historického hľadiska kontinuálny rast, v
roku 2018 vzrástli o 25% medziročne, pričom podľa odhadov by mal byť
tohtoročný rast na rovnakej úrovni 25 %. Rast čistého zisku zanamenal v roku
2018 nárast až o 102 %, v tomto roku sa prepodkladá rast tohto ukazovateľa o 23
%. Zisk na akciu by mal po minuloročnom náraste o 97 % vzrásť v tomto roku o
11 %. Počet zamestnancov zaznamenal za posledný rok až 71,8 % ročný nárast.
Hodnota P/E na úrovni 41,48 sa nachádza pod priemerom lokálneho odvetvia, čo
vyjadruje relatívne nižšiu cenu spoločnosti oproti svojím konkurentom. To
potvrduje aj ukazovateľ PEG (P/E voči budúcemu rastu) na úrovni 0,76. Marže
spoločnosti sú oproti sektoru nadpriemerné, čo znamená dobrý rastový potenciál
do budúcnosti. Návratnosť vlastného kapitálu na úrovni 7,51 % je tesne nad
priemerom ostatných spoločností v tomto odvetví. Návratnosť aktív na úrovni
4,30 % je taktiež nad priemerom odvetvia. Pomer celkového dlhu voči celkovým
aktívam je na úrovni 30,98 % čo znamená, že spoločnosť disponuje dobrou
finančnou flexibilitou a schopnosťou uhradiť svoje záväzky. Produkty optických
výrobkov predstavujú asi 85% výnosov spoločnosti Lumentum. Približne 80%
tržieb spoločnosti Lumentum pochádzajú od zákazníkov mimo USA, hoci USA
sú jej najväčším trhom. Čo sa týka hodnotenia analytikov bánk a investičných
spoločností, tí majú na spoločnosť pozitívny pohľad. 16 zo 16 analytikov je za
nákup spoločnosti, priemernou cieľovou cenou v 12-mesačnom horizonte na
úrovni 71,37 USD za akciu, čo predstavuje 29,4 % potenciálny nárast. Analytik
J.P. Morgan udelil spoločnosti cieľovú cenu 37 USD za akciu, Wells Fargo 35
USD a Morgan Stanley až 40 dolárov za akciu.

-3,13%

Zisk na akciu (kĺzavý):

0,66 $

Dividenda:

0,00 $

Medziročný rast tržieb:

25,45%

Medziročný rast zisku:

N/A

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
31.10.2019

VÝVOJ CENY AKCIE:
63,95 $
52 týždňové minimum
37,00 $
52 týždňové maximum
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VYPRACOVAL
Bc. Dominik Horváth, analytik
Cena:
Cieľová cena 76,31 EUR bola určená násobkom váženého 5 ročného priemeru
pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 36,94 a mediánu očakávaného zisku na akciu
ku koncu roka 2019 (EPS) 3,86 modifikovaného o štandardnú odchýľku pri
výpočtoch 0,417, ktorý sme zvolili z dôvodu zníženého odhadu rastu spoločnosti
na rok 2019. Naša cieľová cena je kvôli modifikácii je nižšia ako cena, ktorú
spoločnosti udelili veľké investičné banky o 60% kvôli negatívnemu sentimentu
na trhu.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Pribinova 6, 811 09 Bratislava

info@capitalmarkets.sk
www.capitalmarkets.sk
Zdroj informácií: Bloomberg

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.
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