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MERCK & CO. INC.
Profil:

Cieľová cena v USD:

Merck & Co., Inc. je globálna zdravotnícka spoločnosť, ktorá poskytuje
zdravotné služby prostredníctvom liekov na predpis, vakcín, biologických
terapií, produktov pre zdravie zvierat a výrobkov pre starostlivosť o
spotrebiteľa, ktoré priamo predáva prostredníctvom svojich podnikov.
Spoločnosť Merck okrem toho vyrába vakcíny pre deti a dospelých proti
chorobám, ako sú osýpky, príušnice, zápal pľúc a pásový opar, ako aj
veterinárne liečivá prostredníctvom spoločnosti Merck Animal Health.
Spoločnosť so sídlom v Kenilworthe, New Jersey, predáva svoje výrobky vo
viac ako 140 krajinách po celom svete s najväčším trhom v USA, ktorý
predstavuje asi 45% výnosov. Spoločnosť prevádzkuje hlavné výskumné
pracoviská v USA, Číne a Švajčiarsku.

Horizont:

103,10 $
Strednodobý

Cena (k 29.04.2020):

75,91 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

New York

Bloomberg:

MRK US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

191,71 mld. $
0,93 mld. $

P/E:

13,87

Analýza:

Návratnosť kapitálu:

Spoločnosť Merck & Co., Inc. má trhovú kapitalizáciu viac ako 191,70
miliárd amerických dolárov, ktorá je v rámci zdravotníckeho sektora pod
priemernou trhovou kapitalizáciou, ktorej hodnota je 198,35 miliárd dolárov.
Hodnota P/E na úrovni 13,87 sa nachádza pod priemerom odvetvia, ktorý je
17,26. Do konca tohto roka sa očakáva nárast P/E na úroveň 14,28. Za prvý
kvartál spoločnosť vykázala nárast zisku na akciu o 23% na 1,50 USD a
tržby vzrástli o 11% na 12,06 miliárd USD. Čistý zisk vzrástol o 20% na
3,82 miliárd USD. Tieto ukazovatele prekonali očakávania analytikov. Viac
ako polovica tržieb spoločnosti Merck v prvom kvartáli pochádza z
Keytrudy, lieku na liečbu cukrovky a vakcíny proti ľudskému
papilomavírusu Gardasil. Predaj Keytruda vzrástol o 46%. Predaj Gardasilu
dosiahol 33%. V minulom roku tržby spoločnosti Merck vzrástli o 11% na
46,82 miliárd dolárov. To bol najlepší ročný rast tržieb spoločnosti Merck od
prudkého nárastu o 68% v roku 2010. Analytici očakávajú, že v roku 2020
vzrastú tržby o 2,6% na 48,05 miliárd dolárov. Predpokladá sa, že zisk na
akciu sa zvýši o 3,3% na 5,36 USD. To vyplýva z 19,6% rastu v roku 2019.
Farmaceutická spoločnosť spolupracuje s biotechnológiou Ridgeback Bio na
vývoji experimentálneho antivírusového programu k liečbe Covid-19. Okrem
pandémie koronavírusu, investori akcií MRK naďalej sledujú plány rozvoja
pre liek proti rakovine Keytruda. Keytruda je najvýznamnejším produktom
spoločnosti Merck. Spoločnosť Merck vykonala začiatkom tohto roka
akvizíciu špecialistu na liečbu rakoviny ArQule za 2,7 miliardy dolárov.
Kľúčový liek ArQule môže pozitívne pôsobiť pri niektorých ochoreniach
krvi, ako je leukémia. Cieľová cena v 12-mesačnom horizonte je na úrovni
92,94 s potenciálnoiu návratnosťou na úrovni 22,7% od aktuálnej ceny.
Potenciálna 12-mesačná návratnosť je na úrovni -8,8%. Analytici hodnotia
túto akciu pozitívne, 17 analytikov odporúča nákup akcie, 5 držbu a žiadny
analytik neodporúča jej predaj.

Zisk na akciu (kĺzavý):

4,16 $

Dividenda:

2,44 $

37,76%

Medziročný rast tržieb:

10,75%

Medziročný rast zisku:

58,25%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
31.7.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
92,64 $
52 týždňové minimum
65,25 $
52 týždňové maximum
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Cena:
Cieľová cena 103,10 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného
priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 19,75 a mediánu hodnoty
očakávaného zisku na akciu (EPS) 5,32 modifikovaného o štandardnú
odchýľku pri výpočtoch 0,100. Naša cieľová cena je napriek modifikácii o
niečo vyššia ako cena, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné banky.

VYPRACOVAL
Peter Sumer, 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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