
Společnost vykazuje silný růst tržeb. Za období 2014 až 2017 činil CAGR 34,24 %.
Pro období 2018 – 2020 se čeká CAGR 45,39 %. To odpovídá očekávanému růstu
celého trhu aditivní výroby 2015-2020 (CAGR 30-50 %). Tržby by se tak měly dostat
z 82,49 mio. USD za rok 2017 až na 252,07 mio. USD v roce 2020. EBITDA
by se letos měla dostat na úroveň 17,45 mio. USD, v roce 2020 na 45,03 mio. USD.
Společnost by měla dosáhnout také pozitivního EPS během letošního roku,
a to hodnoty 0,39. V roce 2020 by měl EPS dosáhnout 1,33. Zadluženost vůči
vlastnímu kapitálu mírně vzrostla z 0 % v roce 2017 na aktuálních 27 % (Q1 2018).
Růst zadlužení dle informací Společnosti souvisí se současnou expanzí, která zahrnuje
i přesun výroby do nových a větších výrobních kapacit.

Výsledky Q1 2018 jsou více než pozitivní
Společnost 9. května oznámila výsledky za Q1 2018, které naplnily odhady, a byly
potvrzeny výhledy i na období roku 2018. Podle kvartální zprávy očekává Společnost
nárůst tržeb z nového softwarového řešení „Additive-Designer“, který byl vyvinut
letos, a který by se měl pozitivně promítnout do celkového hospodaření za rok 2018.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Společnost je finančně silná a operující v dynamicky rostoucím odvětví. Oproti jiným
Peers dlouhodobě dosahuje svých výhledů hospodaření a roste nadprůměrným
tempem. Z pohledu finanční analýzy doporučujeme společnost zařadit do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

SLM Solution Group AG (dále jen „Společnost“) je německý dodavatel
řešení pro tzv. kovový 3D tisk, který je součástí rychle rostoucího trhu
aditivní výroby, která se považuje za vrchol evoluce obrábění.

Společnost navazuje na historii 3 německých společností
F & S Stereolithografietechnik GmbH, Trumpf GmbH a Fraunhofer
Institute for Laser Technology, která sahá do roku 1996. Jedná
se o firmy, které stály v devadesátých letech u zrodu technologie
aditivní výroby pomocí kovového prachu a laseru. Historická struktura
Společnosti se velice často měnila vzhledem k dynamice odvětví. Toto
nestálé období skončilo v květnu 2014, kdy proběhlo IPO a byla
ukotvena korporátní struktura i strategie Společnosti. Již v roce 2015
byla vyhodnocena jako 12. nejrychleji rostoucí společnost ze segmentu
SME v celém Německu. Dnes se jedná o předního globálního
dodavatele řešení pro aditivní výrobu.

Zakladatel a současný předseda dozorčí rady H. J. Ihde aktuálně
vlastní zhruba 16,8% podíl Společnosti. Ihde však na konci letošního
roku odchází do důchodu a v únoru 2018 odprodal 7,3 % Společnosti
investičním fondů. Podle jeho slov již další akcie prodávat nehodlá.
Mezi další velké akcionáře patří největší investiční fondy v čele s Elliot
Management Corp. (18,9 %), OppenheimerFunds (10,7 %)
a DWS Investments (7,4 %). Významný podíl drží ve firmě
i ING Group skrze fond Parcom Capital (5,4 %), Allianz Global
Investors GmbH (5 %) či Amundi AM (1,4 %).

Technologie kovového 3D tisku
Kovový 3D tisk má v moderním vývoji produktů unikátní pozici.
Umožňuje přímou výrobu komplexních dílů pro koncové využití
a usnadňuje obrábění při využití konvenčních výrobních technologií,
čímž snižuje náklady a zkracuje dobu dodání. Tato technologie je také
známá jako Direct Metal Laser Sintering (DMLS) a Selective Laser
Melting (SLM).

3D tisk kovů je laserová technologie využívající kovy ve formě prášku.
Podobně jako u laserového sintrování, vysoce výkonný laser selektivně
spojuje částice v prostoru pro nanášení prášku, zatímco stroj
distribuuje rovnoměrné vrstvy kovového prášku. Podpůrné struktury
jsou generovány automaticky a budovány současně ze stejného
materiálu a později jsou manuálně odstraněny. Po dokončení díl
prochází tepelným zpracováním.

Společnost na trh dodává jako hlavní produkty výrobní jednotku
SLM 125, SLM 280, SLM 500 a automatickou prosévací jednotku
PSA 500. Všechny výrobní jednotky dodávané Společností jsou plně
kompatibilní s CAD daty, a pro zákazníky je tak velice jednoduché
jejich nasazení do výroby.

foto: jednotky SLM Solutions Series SLM 125HL (levá) a SLM 280HL

Názornou ukázku 3D výroby brzdového třmenu pro Bugatti Chiron
pomocí technologie SML můžete vidět zde.

Hlavní trendy v sektoru kovového 3D tisku
Sama společnost s odkazem na analytickou zprávu další 3D tiskařské
společnosti Wohlers Associates předpokládá, že se celosvětové tržby
z aditivní výroby v období 2015-2020 zosminásobí, a to z 0,5 mld.
USD v roce 2015 na 4 mld. USD v roce 2020. Očekává se tak růst
CAGR 30-50 %.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Vzhledem k cenové dostupnosti technologie, zaměření společnosti
na průmyslové sektory, a současnou hospodářskou situaci, která tlačí
firmy do investic do automatizace a inovací, jsme toho názoru, že tato
společnost (či firmy s obdobným zaměřením) do portfolia fondu
neodmyslitelně patří. Firma má navíc silně regionálně diverzifikované
odbytiště a produkt, který má globální využití.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení AM3D.DE (Reuters); AM3D (Bloomberg)

Měna / trh EUR / XETRA

Aktuální cena 35,00

Tržní kapitalizace 627,8 mio. EUR (small cap)

Beta 0,87

Dividendový výnos -

PE / Est. PE - / 53,13

Tržby dle segmentu
89 % Prodej strojů
11 % Ostatní

Tržby geograficky
49 % Evropa (29 % jen Německo)
28 % Asie
23 % USA
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

aktuální cena 35

MAX. UPSIDE +88,26 %

MAX. DOWNSIDE -39,11 %

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrových ukazatelích
EV/REVENUES, EV/EBITDA, PS, PB 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 50,75 EUR
(+45 %) na konci roku 2018 při ukazateli PS 6,7, dále 59,92 EUR
(+71,2 %) v roce 2019 při PS 5,7 a 65,89 EUR (+88,26 %) v roce 2020
při PS 4,7. Aktuální hodnota PS činí 7,63 a očekáváme její pokles
na úroveň 4,7 během následujících 3 let. V rámci opatrného scénáře,
který počítá s diskontovanými revenues, konkrétně 0,86krát, by se cena
akcie mohla pohybovat v roce 2018 na úrovni 43,64 EUR (+24,68 %),
v roce 2019 na 51,53 EUR (+47,22 %) a v roce 2020 na 56,66 EUR
(+61,89 %). V případě obou pozitivních scénářů predikujeme růst akcií
v období 2018–2020 o 61,89 % až 88,26 %. V případě krizového scénáře
očekáváme ceny akcií až na hodnotě 21,31 EUR (-39,11 %), což odpovídá
diskontovaným revenues 2018 0,42krát při ukazateli PS 6,7.

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ SPRÁVNÍ RADY FONDU

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.

TOP PEERS PS PB PE Est. PE DE ROE
Mcap
(mio. 
USD)

Revenues
CAGR

(2018-20)

ExOne Co 1,82 1,4 - - 0,026 -0,25 104,99 -

Materialise NV 3,34 6,14 - 111,32 1,220 -0,02 566,96 19,17%

FARO Tech. 2,53 2,59 - 60,79 0,000 -0,10 912,50 10,95%

Stratasys Ltd 1,62 0,96 - 57,77 0,029 -0,23 1084,68 3,00%

3D Systems Corp 2,12 2,21 - 150,5 0,013 -0,11 1436,30 4,40%

Median 2,33 2,40 - 66,04 0,03 -0,10 831,11 10,95%

SLM Solution Group AG 7,63 6,76 - 66,04 0,27 -0,04 749,72 45,39%

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 39,29 EUR (+12,26 %)

Struktura doporučení
04 - Strong buy (2), Buy (2)
02 - Hold (2)
00 - Sell (0), Strong Sell (0)

ExOne Co: nulové analytické pokrytí Reuters, extrémně nízká
Mcap, pozitivní EBITDA očekávána až 2019, slabé finanční
ukazatele, do roku 2019 se dokonce očekává pokles tržeb,
odhad 2020 nezveřejněn. Materialise NV: mírné analytické
pokrytí Reuters, nižší Mcap, slušný očekávaný růst tržeb,
pozitivní EBITDA, solidní CAGR 19 % u tržeb 2018 - 2020,
udržitelné zadlužení, ukazatel DE se pohybuje od 2012 mezi
0,25-1,22. FARO Tech.: mírné analytické pokrytí, solidní
Mcap, nízké CAGR 10,95 % tržeb 2018-2020. Stratasys Ltd:
dobré analytické pokrytí (67 % analytiků doporučují HOLD,
20 % SELL), očekává se CAGR 3 % tržeb 2018-2020, tj. téměř
stagnace. 3D Systems Corp: dobré analytické pokrytí (61 %
analytiků doporučuje HOLD, 30 % SELL), solidní Mcap,
očekává se CAGR 4,4 % tržeb 2018 - 2020 = stagnace, nízké
zadlužení. SLM Solution Group AG: mírné analytické pokrytí
(67 % analytiků doporučuje BUY, 33 % HOLD), vysoký CAGR
45,39 % tržeb 2018-2020, nízké zadlužení.

Aktuální doporučení správní rady na akcie společnosti SLM Solution Group
AG je STRONG BUY s roční cílovou cenou 50,75 EUR a 3Y cílovou cenou
65,89 EUR. Společnost předpokládá CAGR tržeb 45,39 %. Vzhledem
k finanční analýze a sektorové analýze jsme přesvědčeni, že Společnost
je schopna tohoto růstu dosáhnout. Dle Peer Group analýzy se také jedná
o jednu z mála atraktivních investic v sektoru aditivní výroby / 3D tisku.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 2 %,
a to v případě 100% zainvestovanosti). Krátkodobě však vzhledem
k atraktivní ceně a pozitivnímu fundamentu doporučujeme váhu až 5 %
portfolia. Společnost doporučujeme zařadit do portfolia společně s akciemi
firmy Materialise NV, aby se rozložilo riziko stock pickingu v rámci sektoru
aditivní výroby / 3D tisku.

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.

Na základě reportovaných výsledků za Q1 2018 zvýšily svá doporučení
např. banky Commerzbank a Deutsche Bank. Commerzbank zvýšila
doporučení z HOLD na BUY. Deutsche bank s doporučením BUY zařadila
Společnost mezi Top Pick německých středně velkých firem.

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

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz
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Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
Z pohledu Peer Group analýzy se v případě SLM Solution Group AG jedná o akcie s celkově nejlepšími parametry, a společně s firmou Materialise se jedná
o jediné společnosti z daného sektoru 3D tisku, které očekávají výrazný růst tržeb v souladu s růstem celého trhu aditivní výroby, resp. 3D tisku. Na základě Peer
Group analýzy doporučujeme zařadit do portfolia.


