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NANO-X IMAGING LTD
Profil:

Cieľová cena v USD:

Spoločnosť Nano-X Imaging Ltd pôsobí ako spoločnosť zaoberajúca sa
medicínskou zobrazovacou technológiou. Spoločnosť ponúka cloudové
analýzy obrazu, online diagnostiku a fakturačné služby. Nano-X Imaging
slúži vládam, nemocniciam a klinickým reťazcom v Izraeli. Trhová
kapitalizácia tejto spoločnosti sa nachádza na úrovni 1,56 mld. USD.

Horizont:

58,33 $
Strednodobý

32,37 $

Cena (k 21.04.2021):

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

NASDAQ GM

Bloomberg:

NNOX US Equity

Trh. kapitalizácia:

1,53 mld. $

Priemer. denný objem:

0,14 mld. $

P/E:

N/A

Návratnosť kapitálu:

N/A

Zisk na akciu (kĺzavý):

Analýza:
Očakáva sa, že izraelská spoločnosť Nano - X Imaging podá v tomto roku
žiadosť o schválenie svojho viaczdrojového röntgenového zariadenia
Nanox.ARC. americkému úradu FDA (Správa potravín a liečiv). Príležitosti
pre Nanox sú obrovské, ak dostane od FDA pre svoje viaczdrojové
zariadenie zelenú. Súčasné röntgenové systémy stoja státisíce dolárov.
Digitálne röntgenové zariadenie spoločnosti Nanox bude stáť podstatne
menej (v desiatkach tisíc dolárov) a je malé. Technológia spoločnosti by
mohla výrazne rozšíriť globálny trh s lekárskymi zobrazovacími prístrojmi v
hodnote 21 miliárd dolárov. 75 % analytikov odporúča nákup akcií tejto
spoločnosti a 25 % odporúča držať ich akcie. Rating konsezu analytikov sa
teda nachádza na úrovni 4,5 %, čo je pomerne dobré, nakoľko najlepší
možný rating konsenzu je hodnota 5. Cieľová cena analytikov na obdobie 12
mesiacov sa nachádza na úrovni 58,33 USD. Tržby spoločnosti by mali
podľa očakávaní v roku 2021 zaznamenať medziročný nárast o 32 %.
Celkový dlh spoločnosti sa nachádza na úrovni 1,4 %, čo je pomerne dobrá
hodnota a ak sa spoločnosť dostane do zisku nemal by mať problém so
splácaním svojich záväzkou. Za posledných 52 týždňov sa nachádza
najvyššia dosiahnutá cena akcií spoločnosti Nano-X Imaging na úrovni 94,81
USD a najnižšia cena na úrovni 20,25 USD. Z technického hladiska sa akcie
tejto spoločnosti aktuálne nachádzajú v okolí supportnej úrovne. Treba však
dodať, že budúci vývoj akcií spoločnosti bude závisieť od úspechu ich
röntgenového systému, ktorý by mohol spôsobiť revolúciu v tomto segmente.

-0,40 $

Dividenda:

N/A

Medziročný rast tržieb:
Medziročný rast zisku:

-94,19%

OČAKÁVANÉ UDALOSTI:
Najbližšie hospodárske výsledky
11.5.2021

VÝVOJ CENY AKCIE:
94,81 $
52 týždňové minimum
20,26 $
52 týždňové maximum

NNOX US Equity
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Cena:
Cieľová cena 58,33 USD bola určená v súlade s očakávaniami analytikov,
ktorý túto cenu uverejnili na Bloombergu.
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VYPRACOVAL
Tomáš Ferech, 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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