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ACTIVISION BLIZZARD INC
Profil:

Cieľová cena v USD:

Activision Blizzard, Inc. publikuje, vyvíja a distribuuje interaktívny zábavný
softvér a produkty. Produkty spoločnosti pokrývajú rôzne herné kategórie
vrátane akčných, dobrodružných, športových, závodenia, simulácií, hier z
pohľadu prvej osoby, hudobných hier a stratégií. Spoločnosť je najväčším
producentom videohier vrátane najtrvanlivejších sérií: World of Warcraft,
Overwatch, Candy Crush a Call of Duty. Používatelia hrajú hry Activision
Blizzard na počítačoch, herných konzolách a mobilných zariadeniach.
Activision Blizzard tiež prevádzkuje ligu esportov a ponúka digitálnu
reklamu v rámci jej obsahu. Spoločnosť generuje viac ako polovicu svojich
výnosov v Amerike. Activision Blizzard so sídlom v Santa Monice v
Kalifornii získava v Amerike asi polovicu svojich výnosov. Viac ako tretinu
získava z Európy a asi 15% z ázijsko-tichomorského regiónu. Spoločnosť má
približne 80 prevádzok v asi 20 krajinách sveta.

Horizont:

Burza:

Analýza:

Zisk na akciu (kĺzavý):

1,85 $

Dividenda:

0,41 $

Spoločnosť Activision Blizzard, Inc. má trhovú kapitalizáciu viac ako 62
miliárd amerických dolárov, ktorá je v rámci svojho sektora nad priemernou
trhovou kapitalizáciou, ktorej hodnota je 17,26 miliárd dolárov. Hodnota P/E
na úrovni 35,77 sa nachádza pod priemerom odvetvia, ktorý je 135,27. Do
konca tohto roka sa očakáva pokles P/E na úroveň 25,08, čím sa stane akcie
atraktívnejšia a lacnejšia pre investorov. Spoločnosť sa vyvíja pozitívnym
trendom od dna korona krízy, nakoľko sa objavilo na trhu viac spotrebiteľov
kvôli karanténnym opatreniam a povinosti ostať doma. Tržby sa za rok 2019
znížili o 12% na 6,5 miliárd dolárov, v dôsledku poklesu ich digitálnych
online kanálov sa v roku 2019 tento segment znížil o 15% na 4,9 miliárd
dolárov. V roku 2019 boli nižšie príjmy uznané za franšízy Destiny a tituly
Call of Duty. Zisk spoločnosti Activision Blizzard sa znížil za rok 2019 o
13% na 1,7 miliardy dolárov v porovnaní s 2,0 miliardami dolárov v roku
2018, čo zahŕňalo výrazný samostatný daňový dopad v rokoch 2019 aj 2018.
Analytici očakávajú, že tento rok vzrastú tržby medziročne o 22% na 7,8
miliárd dolárov. Predpokladá sa, že zisk na akciu sa zvýši medziročne až o
43% na 3,23 USD. Odhaduje sa, že čistý zisk spoločnosti za rok 2020 sa
medziročne zvýši rovnako až o 46% na 2,54 miliárd USD. Rentabilita aktív
je 9,6% a rentabilita vlastného kapitálu je 14,14%. Priemerná rentabilita
aktív v sektore tejto spoločnosti je 1,98% a priemer rentability vlastného
kapitálu je 2,03%. Zisk na akciu sklamal očakávania analytikov od roku
2010 len raz a tržby len dvakrát. Cieľom spoločnosti je naďalej zostať
svetovým lídrom v oblasti vývoja, publikovania a distribúcie
vysokokvalitného interaktívneho zábavného obsahu a služieb, ako aj
súvisiacich médií, ktoré poskytujú pútavé zábavné zážitky po celý rok.
Cieľová cena v 12-mesačnom horizonte je na úrovni 95,06 s potenciálnoiu
návratnosťou na úrovni 17,0% od aktuálnej ceny. Potenciálna 12-mesačná
návratnosť je na úrovni 46,6%. Analytici hodnotia túto akciu pozitívne, 29
analytikov odporúča nákup akcie, 3 držbu a 2 analytici odporúčajú jej predaj.
Cena:
Cieľová cena 102,63 USD bola určená násobkom váženého 5-ročného
priemeru pomeru ceny na akciu (P/E) 34,36 a mediánu hodnoty očakávaného
zisku na akciu ku koncu roka 2020 (EPS) 3,210 modifikovaného o
štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,223. Naša cieľová cena je napriek
modifikácii o niečo vyššia ako cena, ktorú spoločnosti udelili veľké
investičné banky.

102,63 $
Strednodobý

Cena (k 15.09.2020):

81,75 $

ÚDAJE O AKCII:
NASDAQ GS

Bloomberg:

ATVI US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

62,64 mld. $
0,55 mld. $

P/E:

35,77

Návratnosť kapitálu:

14,14%

Medziročný rast tržieb:

-13,48%

Medziročný rast zisku:

-18,67%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
6.11.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
87,73 $
52 týždňové minimum
50,25 $
52 týždňové maximum
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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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