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ABBVIE INC
Profil:

Cieľová cena v USD:

144,36 $

Spoločnosť AbbVie Inc. skúma a vyvíja farmaceutické výrobky. Spoločnosť
vyrába farmaceutické lieky pre špeciálne terapeutické oblasti, ako sú
imunológia, chronické ochorenie obličiek, hepatitída C, zdravie žien,
onkológia a neuroveda. AbbVie tiež ponúka liečenie chorôb vrátane
roztrúsenej sklerózy, parkinsonovej choroby a alzheimerovej choroby.
AbbVie sa usiluje o dominanciu vo svete liekov. Firma vyvíja a
komercializuje biofarmaceutické lieky a lieky s malými molekulami so
zameraním na imunológiu, onkológiu, viroológiu a neurovedy. Jeho
primárnym produktom je Humira, známa ako liek na reumatoidnú artritídu;
predstavuje asi 60% predaja a je najpredávanejším liekom na predpis na
svete. Medzi ďalšie kľúčové produkty patrí liek na liečbu rakoviny
Imbruvica a liek proti hepatitíde C Mavyret. Spoločnosť so sídlom v
Chicagu má šesť primárnych výrobných závodov v USA a päť kľúčových
medzinárodných závodov. Prevádzkuje sedem amerických výskumných a
vývojových zariadení v Illinois v Kalifornii a Massachusetts a jedno
výskumné a vývojové stredisko v Nemecku.
Analýza:

Horizont:

Dlhodobý

V rámci svojho predmetu podnikania je Abbvie Inc jednou z
najvýznamnejších spoločností. Čo sa hodnoty týka, je spoločnosť s jej
trhovou kapitalizáciou 165,92 mld. dolárov štrvtá najväčšia spoločnosť v
rámci svojho sektora. Hodnota P/E je na úrovni 11,88, pričom sa očakáva
pokles do konca roka na hodnotu 8,99, čo urobí akciu atraktívnejšou pre
investorou. Spoločnosť Abbvie je zaujímavá predovšetkým nízkym vplyvom
pandémie COVID-19 na jej očakávané hospodárske výsledky, nakoľko
spoločnosť za posledný kvartál vykázala rast tržieb o 26% a rast čistého
zisku o 16%. Tržby spoločnosti konštantne rastú dvojciferným čislom
odkedy začala byť verejne obchodovanou spoločnosťou. I počas
hospodárskej krízy COVID-19 očakáva rast tržieb na konci roka 2020 o
37%. Čistý zisk zaznamenáva tak isto každoročný rasť, a očakáva sa rast
čistého zisku v roku 2020 o 32%. Akcie sú v rámci sektoru najatraktívnejšie
vzhľadom na skutočnosť, že má najnižsie P/E v celom sektore, kde je
priemerné P/E na úrovni 19,81. Ukazovateľ P/B je však mierne vyšší v
sektore: 11,29 oproti priemeru 11,05. Pomer ceny a tržieb na akciu je na
úrovni 4, čo robí akciu lacnejšou. Ukazovateľ P/CF je na úrovni 7,48 oproti
priemeru odvetvia 11,36, čo naznačuje, že spoločnosť je oproti sektoru
lacnejšia. Aktíva spoločnosti za posledný rok rástol o 50,1%. Zisk na akciu
za posledných 5 rokov vzrástla o 18,34%, čistý zisk o 16,49% a tržby o
10,41% Priemerná cieľová cena analytikov je v 12-mesačnom horizonte na
úrovni 109,32 dolárov, čo predstavuje 16,0% rozdiel oproti dnešným cenám.
Celková návratnosť v 12 mesačnom horizonte je až na úrovni 50,5%.
Významní analytici na trhu hodnotia akciu Abbvie nasledovne : 15 nákup, 5
držbu a žiaden predaj.

Cena (k 27.08.2020):

94,30 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

New York

Bloomberg:

ABBV US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

166,42 mld. $
0,71 mld. $

P/E:

19,34

Návratnosť kapitálu:

#HODNOTA!

Zisk na akciu (kĺzavý):

3,97 $

Dividenda:

N/A

Medziročný rast tržieb:

1,57%

Medziročný rast zisku:

38,60%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
23.10.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
101,28 $
52 týždňové minimum
62,55 $
52 týždňové maximum
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VYPRACOVAL
Erik Kašuba, analytik
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Cena:
Cieľová cena 144,36 USD bola určená násobkom váženého 5-ročného priemeru
pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 13,98 a najvyššej hodnoty očakávaného zisku
na akciu ku koncu roka 2020 (EPS) 10,46 modifikovaného o štandardnú
odchýľku pri výpočtoch 0,134. Naša cieľová cena je napriek modifikácii o niečo
vyššia ako cena, ktorú spoločnosti udelili veľké investičné banky.

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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Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte

Zoznam 18 najväčších vlastníkov
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