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ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
Profil:

Cieľová cena v USD:

Atlassian Corporation Plc navrhuje a vyvíja podnikový softvér. Spoločnosť
ponúka služby riadenia projektov, spolupráce, sledovania problémov,
integrácie, nasadenia a podpory. Viac ako 51 000 veľkých a malých
organizácií využíva produkty spoločnosti Atlassian na sledovanie,
spoluprácu, komunikáciu, správu služieb a vývoj softvéru. Spoločnosť slúži
zákazníkom v najrôznejších priemyselných odvetviach a pomáha vývojárom
spolupracovať s nevývojovými tímami zapojenými do inovácií softvéru.
Medzi produkty spoločnosti Atlassian patria JIRA pre tímové plánovanie a
riadenie projektov, Confluence pre vytváranie a zdieľanie tímového obsahu,
HipChat pre tímové správy a komunikáciu, Bitbucket pre zdieľanie a správu
tímových kódov a JIRA Service Desk pre tímové služby a podporné
aplikácie. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2002, bola zverejnená v
roku 2015. Spoločnosť má viac ako 1400 zamestnancov, ktorí pracujú zo
šiestich miest po celom svete. Atlassian má kancelárie v Austine v Texase a
San Franciscu v Kalifornii spolu so štyrmi medzinárodnými pracoviskami.

Horizont:

Dlhodobý

Cena (k 29.09.2020):

182,35 $

212,58 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

NASDAQ GS

Bloomberg:

TEAM US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

44,97 mld. $
0,30 mld. $

P/E:

19,34

Návratnosť kapitálu:

-61,48%

Zisk na akciu (kĺzavý):

3,97 $

Dividenda:

N/A

Analýza:

Medziročný rast tržieb:

33,39%

V rámci svojho predmetu podnikania je Etsy Inc. najväčšou spoločnosťou v
rámci svojho podnikania. Čo sa hodnoty týka, je spoločnosť s jej trhovou
kapitalizáciou 44,99 mld. dolárov, pričom priemerná sektorová trhová
kapitalizácia je len 7,59mld. dolárov. Spoločnosť Etsy je zaujímavá
predovšetkým nízkym vplyvom pandémie COVID-19 na jej očakávané
hospodárske výsledky, nakoľko spoločnosť za posledný kvartál vykázala rast
tržieb o 29% a rast čistého zisku o 23%. 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 33%. Čistý zisk zaznamenáva tak isto každoročný rasť, a
očakáva sa rast čistého zisku v roku 2020 o 35%. Aktíva spoločnosti za za
posledný rok vzrástli o 30,8% a počet zamestnancov za posledný rok vzrástol
o 35,7%, čo značí výraznu expanziu spoločnosti na trhu. Spoločnosť
každoročne prekonala očakávania analytikov vo vykazovaní svojho zisku na
akcie od kedy začala byť verejne obchodovateľnou, pričom pri zverejňovaní
posledných kvartálnych výsledkov prekonala očakávania v zisku na akcie o
21,95%. Čo sa týka čistého zisku a tržieb tak isto každoročne prekonávajú
očakávania analytikov pri zverejňovaní svojích hospodárskych výsledkov,
pričom pri zverejňovaní posledných kvartálnych výsledkov prekonali
očakávania analytikov v tržbách o 4,79% a čistého zisku o 22,23%. Tržby
spoločnosti v 5 ročnom horizonte priemerne ročne rástli o 30,22%. Analytici
spoločnosti hodnotia akciu spoločnosti nasledovne : 17 analytikov je za
nákup, 6 za držbu a žiaden za predaj. Potencionálny návrat na 12 mesačnú
priemernu cielovu cenu od aktuálnej ceny predstavuje 45,2%. Náskok
spoločnosti Atlassian oproti jej rivalom a jej kontakt s vývojárskou
komunitou by jej mali umožniť priblížiť sa k podielu spoločnosti Microsoft,
a to aj vďaka úspechu spoločnosti Atlassian s cloudovou platformou Azure.

Medziročný rast zisku:

45,01%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
18.10.2020

VÝVOJ CENY AKCIE:
199,50 $
52 týždňové minimum
107,00 $
52 týždňové maximum
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VYPRACOVAL
Erik Kašuba, analytik
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Cena:
Cieľová cena 212,58 USD bola určená násobkom váženého 5-ročného priemeru
pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 185,34 a najvyššej hodnoty očakávaného
zisku na akciu ku koncu roka 2020 (EPS) 1,16 modifikovaného o štandardnú
odchýľku pri výpočtoch 0,013. 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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