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TRŽBY EBITDA ČISTÝ ZISK

Aumann AG je německá výrobní společnost a světový lídr ve vývoji,
výrobě a prodeji specializovaných zařízení a automatických výrobních
linek s důrazem na e-mobilitu.

Kvalitní německé inženýrství
Historie Aumann sahá až do roku 1936, kdy byla společnost založena
v Berlíně a zprvu se zabývala výrobou cívek a elektrických
komponentů. Dnes je Aumann světovým lídrem ve vývoji a výrobě
automatických výrobních linek pro výrobu elektrických komponent pro
automotive a další odvětví s 6 výrobními lokacemi v Německu, USA
a Číně. Mezi zákazníky společnosti patří zavedené světové výrobní
společnosti, například BMW, Volkswagen, Daimler, Ford, Bosch nebo
Thyssenkrupp, se kterými má společnost vztah často sahající zpět
do 80. a 90. let.

Zaměření na elektromobilitu
Společnost dělí své podnikání do dvou segmentů, a to E-mobility
a Classic.

V rámci segmentu „E-mobility“ společnost vyvíjí a produkuje speciální
výrobní zařízení a produkční linky se zaměřením na automotive.
Výrobky tohoto segmentu umožnují automobilkám technologicky
náročnou masovou výrobu široké škály elektrikých komponentů, které
jsou součástí pohonné jednotky vozidel. Strategické zaměření
segmentu je však na výrobu linek používaných při výrobě komponentů
pro elektromotory, zejména strojů používaných při výrobě cívek.

Segment „Classic“ je zaměřen na výrobu specializovaných přístrojů
a automatických linek pro automotive, dále výrobce spotřební
elektroniky nebo společnosti v odvětví letectví. Systémy společnosti
například slouží pří výrobě komponentů hnacích jednotek, které snižují
emise CO₂ produkované spalovacími motory automobilů.

Společnost zejména těží ze svého know-how v oblasti navíjení cívek
a automatizace vybudovaného v průběhu své více než 70 leté historie
a rovněž ze svých dlouholetých vztahů s OEM a tier-1 dodavateli
v automobilovém průmyslu. Díky tomu je společnost světovým lídrem
v oblasti automatických výrobních linek pro odvětví e-mobility.

Revoluce v oblasti e-mobility
Téma elektromobility nabírá v posledních letech na významu, zejména
co se týče elektromobilů. Za jejich vzrůstajícím významem stojí
zejména tři faktory – pokrok v oblasti technologií, vývoj regulace,
která zvýhodňuje dopravní prostředky založené na elektrickém pohonu
a částečně rovněž rostoucí zájem spotřebitelů.

Z pohledu regulace můžeme například jmenovat záměr Evropské unie
na snížení emisí CO₂ o 30 % v rozmezí let 2021 – 2030. Vlády Francie
a Velké Británie navíc v roce 2017 oznámily záměr zcela zakázat
prodej aut s čistě spalovacími motory od roku 2040. Podobně
se na podzim roku 2017 vyjádřila i Čína – země s největším
automobilovým trhem světa. Podobný přístup vidíme i od samotných
automobilek. Volvo například plánuje všechny modely minimálně
hybridní od roku 2019, Jaguar od 2020, Daimler od 2022, a tento
výčet může pokračovat. V příštích třech letech by měly automobilky
představit až 340 nových modelů elektromobilů.

Vývoj v e-mobility technologiích by měl navíc tlačit na postupný
propad cen elektromobilů, které jsou při současných cenách spíše
kratochvílí, než pragmatickou investicí. Propad cen by měl být zejména
způsoben levnějšími bateriemi. Ty dnes, při průměrné ceně 208 USD
za bateriovou jednotku, tvoří 42 % celkové ceny elektromobilu. Dle
agentury Bloomberg by však cena lithium-ion baterií měla do roku
2030 klesnout o více než polovinu.

Rostoucí ekologické povědomí rovněž zvyšuje poptávku ze strany
spotřebitelů. Minulý rok byla poprvé překonána meta 1 miliónu
prodaných elektrických vozidel a při současném tempu by se objemy
měly zčtyřnásobit do roku 2020. Lídrem v prodaných vozidlech je Čína,
kde panuje již zmíněný obrovský tlak na snižování emisí.

Strmý růst a následná korekce po loňském IPO
Aumann v březnu 2017 uvedl své akcie na německou burzu a krátce
po IPO akcie zamířily vzhůru a po pouhém půl roce obchodování
dosáhly svého maxima na úrovni 92,9 EUR. Od té doby však titul
prošel korekcí a aktuálně se obchoduje o téměř 40 % níže. Panuje tak
ideální situace k vytvoření pozice.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Aumann je lídrem ve vývoji a výrobě specializovaných zařízení pro
automotive s důrazem na rychle rostoucí segment e-mobility.
Z pohledu struktury firmy doporučuje správní rada zařadit titul
do portfolia fondu.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Označení AAGG.DE (Reuters), AAG:GR (Bloomberg) 

Měna / trh EUR / Xetra

Aktuální cena 57,5

Tržní kapitalizace 1 mld. USD (small cap)

Beta 1,92

EPS (2017) / EPS (2018) 0,94 EUR / 1,49 EUR

PE / Est. PE 59,49 / 39,14

Tržby dle segmentu
Classic 71 %
E-mobility 29 %

Tržby geograficky

Evropa 88 %
NAFTA 2 %
Čína 8 %
Ostatní 2 %

ODHADY HOSPODAŘENÍ

Zdroj dat : Thomson Reuters Eikon; uvedené hodnoty jsou v mil. EUR

AUMANN AG

PRODUKČNÍ LINKY PRO ELEKTROMOBILITU

20/8
2018

1

IPO 3/2017

FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nejdůležitějším segmentem z pohledu tržeb je „Classic“, což je výroba a prodej
specializovaných strojů a výrobních linek pro automotive, spotřební elektroniku
či letectví. Segment „E-mobility“ tvoří cirka 30 % tržeb a zahrnuje speciální výrobní
linky užívané v automotive při výrobě elektrických komponentů, zejména elektrických
motorů. Celkové tržby Společnosti v roce 2017 dosáhly 210 mil. EUR a meziročně
vzrostly o 35 %. Segment „Classic“ rostl o 32 %, zatímco „E-mobility“ o 43 %.

Tržby společnosti by v roce 2020 měly dle odhadů analytiků dosáhnout úrovně
431 mil. EUR, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu v letech 2017 - 2020 27 %.

EBITDA dosáhla v roce 2017 úrovně 22,4 mil. EUR a zaznamenala tak meziroční růst
o 12 %. EBITDA marže dosáhla úrovně 10,7 %. Analytici však očekávají postupný
nárůst marží až na úrovně okolo 15 % v roce 2020.

Ukazatel D/E (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) byl ke konci roku 2017 na 0,15.
Úrokové krytí (EBIT/úrokové náklady) bylo na konci 2017 na úrovni 17. Rozvaha
společnosti je tak velice silná a stabilní.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Aumann je společností se silně rostoucím výhledem tržeb a ziskovosti. Společnost
je navíc konzervativně financována s nízkým zadlužením. Z pohledu finanční analýzy
doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-global-electric-vehicle-market-is-amped-up-and-on-the-rise
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iI7NZmOP3PgA/v0/-1x-1.png


PEER GROUP ANALÝZA

DISCLAIMER: Informace a investiční doporučení byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Rybná 14 („společnost“) ve spolupráci s analytickým
týmem poradenské společnosti STARTEEPO s.r.o. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky.
Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly
nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v investičním doporučení
uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech
společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených
informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné
a základní představy o dané otázce či tématu. Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby
v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn
investičního doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic
do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného
rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří
o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
e jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně
investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona,
majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací
třetími osobami.

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 75,6 EUR (+30,57 %)

Struktura doporučení
5 - Strong buy (2), Buy (3)
1 - Hold (1)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Mezi Peers byly zařazeny společnosti
podnikající v oblasti elektromobility
a automotive. Mezi peers se tak nachází
společnost Paragon, což je německá firma
dodávající širokou škálu elektro
komponentů pro automotive. Dále
je to německý Voltabox, který se zaměřuje
na vývoj elektrobaterií pro automotive
a německý Manz vyrábějící mimojiné
energetická úložiště či elektronické
komponenty. Skupinu uzavírá opět německý
Delignit vyrábějící interiérové komponenty
pro automotive z materiálu Delignit
a japonský výrobce elektroniky a největší
světový výrobce elektrobaterií Panasonic.

Poslední změny investičních doporučení:
20. srpna 2018
– Berenberg ponechává doporučení Buy a cílovou cenu 70 EUR

5. června 2018
– Citigroup snižuje cílovou cenu na 66,2 EUR a vydává doporučení Neutral

15. května 2018
– Berenberg zvyšuje cílovou cenu na 70 EUR a vydává doporučení Buy

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz

KONTAKT

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ SPRÁVNÍ RADY FONDU

Aktuální doporučení správní rady na akcie společnosti Aumann je BUY
s roční cílovou cenou 59,6 EUR a 3Y cílovou cenou 77,4 EUR.
Společnost vykazuje silný růst tržeb a ziskovosti a rovněž zlepšující
se provozní marži. Společnost je navíc konzervativně financována
a vykazuje velice nízkou úroveň zadlužení. Odvětví elektromobility navíc
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude nabírat na důležitosti
a dá se tak očekávat jeho stabilní růst, z čehož bude těžit i společnost
Aumann AG.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 3 - 5 %,
a to v případě 100% zainvestovanosti. Pro nákupy do portfolia
doporučujeme vyčkávat na příhodné tržní výkyvy a v případě
krátkodobých poklesů ceny akcie akumulovat. Pro tyto účely
doporučujeme držet vyšší podíl hotovosti v portfoliu.
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Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
Na první pohled může zarazit skutečnost, že násobky P/S a jak aktuální P/E, tak očekávané P/E se pohybují nad mediánem trhu. Společnost však vykazuje
vysoký očekávaný růst tržeb na úrovni 18,5 % p.a. pro roky 2018 – 2020, což je o poznání výše v porovnání s mediánem peers. Co se zadluženosti týče,
je Aumann společností s relativně konzervativní rozvahou, kdy ukazatel D/E dosahuje 0,14 v porovnání s mediánem 0,54. Z pohledu Peer Group analýzy tak
doporučujeme zařadit titul do portfolia.

20/8
2018

TOP PEERS PS PB PE Est. PE DE ROE
Mcap

(mld. USD)

Revenues
CAGR

2018 - 2020

Div.
Yield

Paragon 1,55 1,74 - 25,14 0,72 - 0,24 34,69% 0,55 %

Delignit 1,16 3,70 31,66 27,09 0,30 0,12 0,07 13,50% 0,67 %

Manz 0,74 1,84 - 118,03 0,35 - 0,32 13,20% -

Panasonic 0,41 1,81 12,98 12,38 0,73 0,14 30,21 4,35% 2,19 %

Voltabox 11,17 1,98 31,43 73,10 0,03 - 0,35 87,57% -

Median 1,16 1,84 31,43 27,09 0,54 0,13 0,32 13,50% 0,55 %

Aumann AG 3,62 4,74 59,49 39,14 0,14 0,12 1,02 18,15% 0,34 %

Zdroj dat: Thomson Reuters Eikon

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrových ukazatelích
EV/REVENUES, EV/EBITDA a PE. Jednotlivé scénáře počítají s různými
úrovněmi ocenění, a to od nejpozitivnějšího „optimistického“
až po nejvíce negativní „krizový“ scénář.

Závěr citlivostní analýzy a doporučení správní rady:
V případě optimistického scénáře předpokládáme cenu akcií 59,6 EUR
(+3,65 %) na konci roku 2018, a to při PE 40. V roce 2019 vidíme
reálnou cenu 68,25 EUR (+18,70 %), a to při PE 35. V roce 2020 pak
77,4 EUR (+34,61 %) při PE 30.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s ochlazením trhu, by se cena
akcie mohla pohybovat na úrovni 50,66 EUR (-11,90 %) v roce 2018 při
PE 34, v roce 2019 58,01 EUR (+0,89 %) při PE 29,8 a v roce 2020
65,79 EUR (+14,42 %) při PE 25,5.

V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií až na hodnotě
29,80 EUR (-48,17 %), což odpovídá ukazateli PE na hodnotě 20.

63,92 59,6

68,25
77,40

29,80
34,13

38,70

2017 2018 2019 2020

Optimistický Opatrný Pesimistický Negativní Krizový

aktuální cena 
57,5 EUR

MAX. UPSIDE +34,61 %

MAX. DOWNSIDE -48,17 %

AUMANN AG

PRODUKČNÍ LINKY PRO ELEKTROMOBILITU


