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QUEST DIAGNOSTICS INC
Profil:

Cieľová cena v USD:

Quest Diagnostics je jednou z najväčších klinických laboratórií v USA.
Poskytuje diagnostické testovanie, informácie a služby. Spoločnosť
prevádzkuje národnú sieť laboratórií s kompletným servisom, laboratórií
rýchlej reakcie a centier služieb pacientom. Služby spoločnosti využívajú
lekári v desiatkach klinických oblastí vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych
chorôb, monitorovania liekov na predpis, zdravia a wellness, infekčných
chorôb, neurológie a zdravia žien. Quest Diagnostics tiež vykonáva
ezoterické testy (napríklad genetický screening) a anatomické patologické
testy (napríklad biopsie tkanív na testovanie rakoviny). Spoločnosť celkovo
ročne obsluhuje približne polovicu lekárov a polovicu nemocníc v USA.
Quest Diagnostics má asi 2 275 centier služieb pre pacientov, kde sa
zhromažďujú vzorky. Spoločnosť má ústredie v Secaucus v New Jersey.

Horizont:

Dlhodobý

Cena (k 02.09.2020):

110,69 $

161,41 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

New York

Bloomberg:

DGX US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

14,61 mld. $
0,17 mld. $

P/E:

22,32

Návratnosť kapitálu:

Analýza:
Spoločnosť Quest Diagnostics Incorporated má trhovú kapitalizáciu viac ako
14,5 miliárd amerických dolárov, ktorá je v rámci svojho sektora nad
priemernou trhovou kapitalizáciou, ktorej hodnota je 6,62 miliárd dolárov.
Hodnota P/E na úrovni 22,32 sa nachádza pod priemerom odvetvia, ktorý je
24,15. Do konca tohto roka sa očakáva pokles P/E na úroveň 13,15, čím sa
stane akcie atraktívnejšia a pritiahne viac investorov. Viac ako 95% výnosov
Questu pochádza z jeho segmentu DIS, vyvíja a poskytuje diagnostické
informačné služby a poskytuje prehľady, ktoré využíva široké spektrum
zákazníkov, vrátane pacientov, lekárov, nemocníc. V roku 2019 sa celkové
tržby vo výške 7,7 miliárd dolárov zvýšili o 3% oproti predchádzajúcemu
roku. V DIS: Príjmy vo výške 7,4 miliárd dolárov sa v porovnaní s
predchádzajúcim rokom zvýšili o 3%, čo bolo spôsobené organickým rastom
objemu. Čistý príjem vzrástol v roku 2019 o 17% na 858 miliónov dolárov.
Prevádzkový príjem sa zvýšil, zatiaľ čo neprevádzkové náklady sa znížili o
takmer 20 miliónov dolárov. Analytici očakávajú, že v roku 2020 vzrastú
tržby medziročne o 13% na 8,71 miliárd dolárov. Predpokladá sa, že zisk na
akciu sa zvýši medziročne o 26% na 8,27 USD. Odhaduje sa, že čistý zisk
spoločnosti za rok 2020 sa medziročne zvýši o 28% na 1,15 miliárd USD.
Rentabilita aktív je 6,1% a rentabilita vlastného kapitálu je 13,3%. Priemerná
rentabilita aktív v sektore tejto spoločnosti je -18,63% a priemer rentability
vlastného kapitálu je -19,54%. Zisk na akciu sklamal očakávania analytikov
od vzniku spoločnosti (2009) len dvakrát. Spoločnosť sa neustále snaží
posilniť svoje organizačné schopnosti na podporu svojej stratégie,
umožnenie rastu a produktivity, lepšie zameranie na zákazníkov, rýchlejšie
rozhodovanie a posilnenie postavenia zamestnancov. Medzi najdôležitejšie
patrí: Cieľová cena v 12-mesačnom horizonte je na úrovni 136,88 s
potenciálnoiu návratnosťou na úrovni 26,5% od aktuálnej ceny. Potenciálna
12-mesačná návratnosť je na úrovni 8,2%. Analytici hodnotia túto akciu
pozitívne, 12 analytikov odporúča nákup akcie, 6 držbu a žiadny analytik
neodporúča jej predaj.
Cena:
Cieľová cena 161,41 USD bola určená násobkom váženého 5-ročného
priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 18,12 a najvyššej hodnoty
očakávaného zisku na akciu ku koncu roka 2020 (EPS) 10,49
modifikovaného o štandardnú odchýľku pri výpočtoch 1,582. Naša cieľová
cena je napriek modifikácii o niečo vyššia ako cena, ktorú spoločnosti udelili
veľké investičné banky.

13,27%

Zisk na akciu (kĺzavý):

5,30 $

Dividenda:

2,24 $

Medziročný rast tržieb:

2,59%

Medziročný rast zisku:

16,58%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
22.10.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
131,81 $
52 týždňové minimum
73,02 $
52 týždňové maximum
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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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