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NEXTERA ENERGY INC
Profil:

Cieľová cena v USD:

NextEra Energy, Inc. poskytuje udržateľné služby v oblasti výroby a distribúcie
energie. Spoločnosť vyrába elektrinu prostredníctvom vetra, slnečnej energie a
zemného plynu. Spoločnosť NextEra Energy prevádzkuje prostredníctvom
svojich dcérskych spoločností aj viac komerčných jadrových elektrární.
NextEra Energy vlastní a prevádzkuje dva podniky: Florida Power & Light
(FPL), najväčšiu elektrárenskú spoločnosť na Floride a NextEra Energy
Resources (NEER), jeden z najväčších svetových výrobcov obnoviteľnej
energie, ktorý vyrába takmer 22 000 MW energie prostredníctvom veterných a
solárnych zdrojov. Spoločnosť NEE prevádzkuje jednu z najväčších flotíl
jadrovej energie v USA s ôsmimi komerčnými jadrovými elektrárňami na
Floride, v New Hampshire, Iowe a vo Wisconsine. Celkovo má spoločnosť
aktíva vo viac ako 35 štátoch USA, štyroch kanadských provinciách a jednej
provincii v Španielsku.

Horizont:

Dlhodobý

Cena (k 18.08.2020):

283,05 $

316,65 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

New York

Bloomberg:

NEE US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

138,68 mld. $
0,52 mld. $

P/E:

32,61

Návratnosť kapitálu:

9,86%

Zisk na akciu (kĺzavý):

Analýza:
Spoločnosť NextEra Energy, Inc. má trhovú kapitalizáciu viac ako 138
miliárd amerických dolárov, ktorá je v rámci odvetvia spoločnosti nad
priemernou trhovou kapitalizáciou, ktorej hodnota je 37,09 miliárd dolárov.
Hodnota P/E na úrovni 32,61 sa nachádza pod priemerom odvetvia, ktorý je
49,56. Do konca tohto roka sa očakáva mierny pokles P/E na úroveň 31,04,
čím sa stane akcia atraktívnejšia a dostupnejšia pre investorov. Agresívna
akvizičná stratégia a nárast veternej energie katapultovali NextEra Energy,
aby sa zaradila medzi popredné svetové energetické spoločnosti. Príjmy
spoločnosti od roku 2015 nekonzistentne rastú. V rokoch 2015 až 2019 sa
však výnosy spoločnosti zvýšili približne o 10% na 19,2 miliárd dolárov v
porovnaní so 17,5 miliónmi dolárov v roku 2015. V roku 2019 tržby vzrástli
na 19,2 miliárd dolárov zo 16,7 miliárd dolárov v roku 2018. Čistý zisk
klesol v roku 2019 na 3,8 miliárd dolárov v porovnaní so 6,6 miliárd dolárov
v roku 2018. Pokles bol spôsobený predovšetkým nižšími výsledkami v
spoločnostiach NEER a Corporate and Other, čiastočne kompenzovanými
vyššími výsledkami v spoločnosti FPL a pridaním výsledkov od spoločnosti
Gulf Power. Ukazovateľ P/B je 3,75 a nachádza sa nad priemerom tohto
ukazovateľa v sektore, ktorý je na úrovni 2,49. Rentabilita vlastného kapitálu
je 9,9%, ktorá je vyššia oproti priemeru 5,70% v sektore a rentabilita aktív je
na úrovni 3,05%, ktorá je rovnako vyššia od priemernej rentability aktív v
sektore na úrovni 1,67%. Cieľová cena v 12-mesačnom horizonte je na
úrovni 284,17 USD s potenciálnoiu návratnosťou na úrovni 0,5% od
aktuálnej ceny. Potenciálna 12-mesačná návratnosť je na úrovni 32,0%.
Analytici hodnotia túto akciu pozitívne, 11 analytikov odporúča nákup akcie,
7 držbu a len 1 analytik odporúča predaj.

24,60 $

Dividenda:

5,61 $

Medziročný rast tržieb:

14,81%

Medziročný rast zisku:

-43,22%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
22.10.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
289,41 $
52 týždňové minimum
174,80 $
52 týždňové maximum
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Cena:
Cieľová cena 316,65 USD bola určená násobkom váženého ročného priemeru
pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 29,26 a najvyššej hodnoty očakávaného zisku
na akciu ku koncu roka 2021 (EPS) 10,930 modifikovaného o štandardnú
odchýľku pri výpočtoch 0,108. 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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Vývoj ceny v 5 ročnom horizonte

Vývoj ukazovateľa P/E v 3 ročnom horizonte
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