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ALLIANZ SE-REG
Profil:

Cieľová cena v EUR:

Spoločnosť Allianz poskytuje širokú škálu finančných služieb, predovšetkým
v oblasti poisťovníctva a správy aktív. Allianz bola založená už v roku 1890
v Nemecku, presnejšie v Mníchove, takže má veľmi bohaté skúsenosti s
poisťovníctvom. Počas rokov sa stal jedným z najväčších spoločností v
odvetví. Dnes má spoločnosť celosvetovo viac ako 142 tisíc zamestnancov
vo viac ako 70 krajinách sveta a má približne 92 miliónov zákazníkov. Čo sa
týka finančných produktov, Allianz poskytuje cestovné a zdravotné
poistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie nehnuteľností,
podnikania a rôzne služby spojené so spravovaním aktív. Allianz Group
spravuje aktíva vo výške približne 2,1 biliónov EUR. Spoločnosť v roku
2019 dosiahol tržby vo výške 136,25 miliárd EUR a čistý zisk vo výške 7,87
miliárd EUR.

Horizont:

236,08 €
Strednodobý

217,25 €

Cena (k 15.01.2020):

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

Xetra

Bloomberg:

ALV GY Equity

Trh. kapitalizácia:

90,61 mld. €

Priemer. denný objem:

0,21 mld. €

P/E:

11,78

Návratnosť kapitálu:

Analýza:
Ako sme o tom už písali, spoločnosť vo svojom odvetví patrí k najväčším
„hráčom“ na trhu, o čom svedčí aj jeho trhová kapitalizácia vo výške 90,61
miliárd EUR, pričom priemer v danom odvetví je 13 miliárd EUR. Hodnota
P/E sa nachádza na úrovni 11,76, pričom priemer tohto ukazovateľa v
odvetví je podstatne vyšší: 16,42. Nízke P/E znamená, že akcia je pomerne
lacná oproti akcií konkurencie, čiže môže byť atraktívna pre investorov.
Ukazovateľ P/B sa vyvíja tiež pozitívne, jeho výška je 1,24, pričom priemer
v sektore tohto ukazovateľa je na úrovni 1,19. Táto hodnota sa považuje za
dobrú a tiež nasvedčuje o tom, že akcia má relatívne nízku cenu. Čo sa týka
tržieb spoločnosti, od roku 2017 stabilne a neustále rastú. V roku 2017 a
2018 rástli rovnako o 3%, v roku 2019 rástli o 4%. Analytici očakávajú
podobný rast tržieb aj na nasledujúce 2 roky. Pri čistom zisku je trend taktiež
rastúci, ten však rastie už od roku 2012. Čistý zisk spoločnosti za posledných
5 rokov rástol medziročne v priemere o 4,80%. Síce presné údaje za
posledný kvartál roku 2019 ešte nemáme, ale v poslednom roku zaznamená
spoločnosť pravdepodobne najnižší rast v posledných rokoch. To však nič
nemenil na optimistických očakávaniach, na rok 2020 sa očakáva rast čistého
zisku o 6%. Podľa investičných odporúčaní veľkých investičných bánk by
sme tiež mali kúpiť túto akciu, až 19 analytikov odporučil kúpiť akciu, 10
analytikov odporučil akciu držať a len podľa jedného analytika by sme mali
danú akciu predať. Cieľová cena analytikov v 12-mesačnom horizonte je o
8,7% vyššia oproti aktuálnej cene. O dobrej situácií spoločnosti nasvedčuje
aj to, že počet zamestnancov sa v poslednom roku zvýšil o 1,36% aj napriek
tomu, že v sektore bolo viac charakteristické znižovanie počtu zamestnancov.
Výška dividend má v súčasnosti výšku 4,14%, čo sa taktiež považuje za
dobrú hodnotu. Rentabilita aktív a rentabilita kapitálu sa síce nachádzajú pod
priemerom, ale v posledných dvoch rokoch začali rásť. Veľkým rastom
prešiel najmä ukazovateľ rentability aktív, ktorý sa zvýšil v poslednom roku
o 15% a predpokladá sa ďalší rast. Zadlženosť Allianzu je na úrovni
priemeru, jej výška je 43,91%, čo sa nepovažuje za príliš veľkú zadlženosť
vo finančnom sektore.
Cena:
Cieľová cena 236,08 EUR bola určená násobkom 5-ročného mediánu
pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 11,13 a očakávaného zisku na akciu ku
koncu roka 2020 (EPS) 21,92 modifikovaného o štandardnú odchýľku pri
výpočtoch 0,709. Naša cieľová cena je rovnaká ako cena, ktorú spoločnosti
udelili veľké investičné banky.

11,51%

Zisk na akciu (kĺzavý):

N/A

Dividenda:

1,70 €

Medziročný rast tržieb:

4,13%

Medziročný rast zisku:

9,69%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
21.2.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
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52 týždňové minimum
178,12 €
52 týždňové maximum

DAX Index

230

ALV GY Equity

220

210

200

190

180

170

160
18.12.18

18.2.19

18.4.19

18.6.19

18.8.19

18.10.19

VYPRACOVAL
Adam Matyó, analytik
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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