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FMC CORP
Profil:

Cieľová cena v USD:

FMC Corporation poskytuje poľnohospodárske riešenia. Spoločnosť ponúka
herbicídy, insekticídy a miticídy, fungicídy, pomocné látky pre zber a ďalšie
rastlinné chemikálie používané na osivovú kukuricu, zemiaky, cirok, sladkú
kukuricu, bavlnu, tabak, slnečnicu, hrozno a ďalšie súvisiace produkty. FMC
pôsobí na celom svete. Medzinárodné operácie tvoria asi 75% celkového
predaja spoločnosti. Spoločnosť FMC sa datuje od roku 1883, keď John
Bean vynašiel piestové čerpadlo na insekticídy. Insekticídy tvoria asi 60 % a
herbicídy viac ako 25 % tržieb. Podnikanie spoločnosti FMC Corporation je
rozšírené po celom svete. Latinská Amerika predstavuje asi tretinu celkového
predaja, nasledujú Severná Amerika (asi 25%), Ázijsko-pacifická oblasť
(takmer 25%) a Európa, Stredný východ a Afrika (viac ako 20%). FMC so
sídlom v Pensylvánii prevádzkuje viac ako dve desiatky výrobných závodov
v takmer 20 krajinách. Spoločnosť zamestnáva 6 400 zamestnancov.

Horizont:

136,73 $
Strednodobý

Cena (k 18.03.2021):

110,24 $

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

New York

Bloomberg:

FMC US Equity

Trh. kapitalizácia:
Priemer. denný objem:

14,28 mld. $
0,10 mld. $

P/E:

17,92

Návratnosť kapitálu:

20,03%

Zisk na akciu (kĺzavý):

Analýza:
Spoločnosť FMC Corp. má trhovú kapitalizáciou na úrovni 14,26 miliárd
amerických dolárov. Hodnota P/E je na úrovni 17,90, pričom by mala do
konca roka 2021 klesnúť na úroveň 15,51, čo spraví akciu lacnejšou a ešte
zaujímavejšou pre investorov. Priemerné P/E spoločnosti bolo za posledných
5 rokov na úrovni 20,45 a priemer v sektore je 29,39, čo znamená, že akcia je
relatívne lacná. Tržby spoločnosti rástli za posledných päť rokov priemerne o
10,2 % ročne, pričom tento rok sa očakáva rast o 7 %. Zisk na akciu v
posledných rokoch buď prudko rástol alebo stagnoval, v tomto roku sa
očakáva rast na úrovni 15 %. Očakávaný rast čistého zisku je v tomto roku na
úrovni 14 % a v roku 2022 11 %. Rentabilita aktív (ROA) 5,50 % je vysoko
nad priemerom sektora 2,12 %. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) na
úrovni 20,03 % výrazne prekonáva priemer v sektore 5,50 %. Ročný
dividendový výnos spoločnosti je na úrovni 1,74 %. Slušný rastový potenciál
akcie potvrdzuje ukazovateľ PEG, ktorého hodnota je 1,59. Čo sa týka
zadĺženosti, celkový dlh voči celkovým aktívam je dobrej úrovni iba 33,8 %.
Quick ratio = 1,02, čo znamená, že spoločnosť dokáže bez problémov
splácať svoje krátkodobé záväzky. To, že investori akcii veria potvrdzuje
fakt, že iba 0,72 % všetkých akcií spoločnosti je využitých na short. Čo sa
týka hospodárskych výsledkov v rámci zisku, spoločnosť pravidlené
prekonáva očakávania analytikov. Ich priemerná cieľová cena je v 12mesačnom horizonte na úrovni 130,50 USD, čo predstavuje potenciálny rast
o 18,5 % oproti aktuálnej cene. 18 analytikov odporúča nákup, 3 držbu a 0
predaj akcie. Z technického hľadiska sa cena akcie nachádza na silnej
supportnej úrovni 50 a 100 SMA, indikátor RSI je na úrovni 55 a rastie,
MACD je rastúci. Po pomalom začiatku roka by FMC mohlo rásť rýchlejšie
ako globálny trh s chemikáliami pre plodiny, pričom ťaží zo silného dopytu
po chemikáliách na ochranu rastlín, pretože poľnohospodári profitujú z
vyšších cien.
Cena:
Cieľová cena 136,73 USD bola určená násobkom váženého 5 ročného
priemeru pomeru ceny a zisku na akciu (P/E) 20,45, a nižšej hodnoty
očakávaného zisku na akciu za FY 2021 (EPS) 6,84 modifikovaného o
štandardnú odchýľku pri výpočtoch 0,154. Naša cieľová cena je o niečo
vyššia oproti tej, ktorú tejto akcii udelili veľke investičné banky a
spoločnosti.

6,78 $

Dividenda:

N/A

Medziročný rast tržieb:

0,70%

Medziročný rast zisku:

15,52%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
5.5.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:
123,66 $
52 týždňové minimum
56,77 $
52 týždňové maximum
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VYPRACOVAL
Bc. Mário Jičínský, 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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