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TRŽBY EBITDA ČISTÝ ZISK

Avast Plc je globální (původně českou) softwarovou společností, jež
vyvíjí a prodává produkty zaměřené na kyberbezpečnost. Historie
firmy sahá až 30 let zpět do roku 1988, kdy pánové Kučera a Baudiš
s ostatními výzkumníky z Výzkumného centra matematických strojů
založili tehdejší družstvo ALWIL. Dnes je Avast globální společností
a lídrem v počítačové bezpečnosti pro spotřebitelský segment
s 435 miliony uživateli a více než 1 700 zaměstnanci. Zajímavostí je,
že sídlem společnosti, i přes svoje globální postavení, byla a stále
je Česká republika.

Produktové portfolio
Avast rozděluje své produkty do dvou hlavních segmentů,
a to spotřebitelský trh („Consumer“) a firemní trh, kde poskytuje
produkty a služby zejména malým a středním podnikům (segment
„SMB“). V současnosti je zcela dominantním spotřebitelský segment,
který v roce 2017 vygeneroval 92 % všech tržeb společnosti.

V rámci spotřebitelského trhu Avast dále dělí příjmy na přímé
a nepřímé kanály. V rámci přímých kanálů nabízí produkty
k internetovému zabezpečení uživatelských počítačů, serverů
či software k optimalizaci výkonu počítačů. Tyto produkty jsou
nabízeny ve dvou verzích – zdarma (tzv. freemium verze) a placené.
Nepřímé kanály jsou kanály, kde Společnost generuje příjmy z prodeje
softwaru třetích stran, reklamy, analytických služeb či zabezpečení
webových prohlížečů nebo emailových klientů.

Avast je ve spotřebitelském (B2C) sektoru jasnou globální jedničkou.
Ke konci roku 2017 ho používalo 435 mil. uživatelů skrze všechny
platformy a více než 290 mil. klientů na PC. Uživatelská báze Avastu
je tak větší, než kombinovaný počet uživatelů produktů třech
největších konkurentů.

Počet uživatelů na PC (v mil.)

Avast je rovněž průkopníkem na poli spotřebitelských antivirů. Jako
první (od roku 2001) totiž začal nabízet svůj antivirus na základě tzv.
freemium modelu. Právě tento strategický a velmi riskantní tah (Avast
byl v té době na pomezí krachu) stojí za celosvětovým úspěchem
společnosti. Počet uživatelů tak v roce 2004 vzrostl na 1 milion. V roce
2006 to bylo již 20 milionů, v 2013 200 milionů a dnes je to 435
milionů – to znamená roční průměrný růst 54 %. Platících uživatelů
jsou sice pouze 4 %, freemium uživatelé však společnosti přináší
téměř neomezené množství aktuálních dat o nových bezpečnostních
hrozbách, což Avastu umožnuje aktualizovat svou virovou databázi
až 250 krát denně a mít tak technologický náskok před konkurencí.

Od private equity investic k londýnskému IPO
V roce 2010 do společnosti kapitálově vstoupil americký private equity
fond Summit Partners, který měl již předešlou zkušenost s rozvojem
antivirové společnosti McAfee. O čtyři roky později se dalším
investorem Avastu stal fond CVC Capital Partners, jehož investice měla
za účel rozvoj společnosti na americkém a asijském trhu a ocenila
Avast na 1 mld. USD. Logickým vyústěním zmíněných investic tak byl
primární úpis akcií na burze. Ten přišel v květnu 2018, kdy Avast
úspěšně vstoupil na londýnskou burzu a byl ohodnocen
na 2,4 mld. GBP. Akcie Avastu však hned první den obchodování
odepsaly okolo 5 % a jak je patrné z přiloženého grafu,
že v sestupném trendu pokračovaly až do začátku července, kdy
se obchodovaly s 12% diskontem. Od té doby sice částečně smazaly
předešlé ztráty, nicméně stále nabízejí atraktivní cenu a to i přesto,
že fundament společnosti se od IPO nijak nezměnil.

Analytici vyhlížejí až zdvojnásobení hodnoty Společnosti
V červnu vydali akcioví analytici první investiční doporučení ohledně
akcií společnosti a všechna doporučují nákup akcií Avastu. Analytici
švýcarské UBS iniciovali pokrytí Avastu s doporučením „koupit“
s cílovou cenou 295 GBp. Podobně hodnotí akcie Credit Suisse, která
odhaduje cílovou cenu na úrovni 284 Gbp. Analytici Jefferies dokonce
započali hodnocení s cenovkou 320 GBp a vidí prostor pro
zdvojnásobení hodnoty společnosti v horizontu tří až čtyř let.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Avast je globální jedničkou na poli spotřebitelské antivirové ochrany
a rovněž se začíná prosazovat na poli B2B produktů. Z pohledu
struktury firmy doporučuje správní rada zařadit titul do portfolia fondu.
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Označení AVST.L (Reuters), AVST:LN (Bloomberg) 

Měna / trh GBp / LSE
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Tržní kapitalizace 2,8 mld. USD (mid cap)

Beta -

EPS (2017) / EPS (2018) -0,01 USD / 0,27 USD

PE / Est. PE - / 11,04

Tržby dle segmentu
Consumer direct 80 %
Consumer indirect 12 %
SMB (small businesses) 8 %

Tržby geograficky
Americas 54 %
EMEA 40 %
Asia Pacific 6 %

ODHADY ANALYTIKŮ

Zdroj dat : Thomson Reuters Eikon; uvedené hodnoty jsou v mil. USD
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Poznámka: GBp je zkratkou pro britskou penci; GBP je zkratkou pro britskou libru.

Nejdůležitějším segmentem z pohledu tržeb je „Consumer direct“ neboli přímý prodej
antivirových služeb zákazníkům. Menší část pak tvoří „Consumer indirect“, což jsou
služby jako například prodej produktů třetích stran čí příjmy z reklamy. Nejmenším
segmentem je „SMB“, což je poskytování služeb malým a středním podnikům.

Tržby společnosti v roce 2017 dosáhly 652,9 mil. USD a meziročně vzrostly
o 91,6 %. Tržby společnosti by v roce 2020 měly dle odhadů analytiků dosáhnout
úrovně 907 mil. USD, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu v letech 2017 - 2020
11,6 %.

EBITDA dosáhla v roce 2017 úrovně 178,2 mil. USD a zaznamenala tak meziroční
růst o 61,7 %. EBITDA marže dosáhla úrovně 27,3 %. Analytici však očekávají
postupný nárůst marží až na úrovně okolo 55 % v roce 2020.

Ukazatel D/E (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) byl ke konci roku 2017 na 4,11.
Úrokové krytí (EBIT/úrokové náklady) bylo na konci 2017 na úrovni 1,8. Tato
zvýšená zadluženost je důsledkem akvizicí v letech 2016 a 2017.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Avast je rostoucí společností s nadstandardními maržemi v dynamicky se rozvíjejícím
odvětví softwaru a antivirové ochrany. Z pohledu finanční analýzy doporučujeme titul
zahrnout do portfolia.
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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 301,82 GBp (+30,27 %)

Struktura doporučení
9 - Strong buy (3), Buy (6)
0 - Hold (0)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Mezi Peers byly zařazeny
společnosti operující v oblasti
vývoje a prodeje softwaru. Mezi
peers tak figuruje americká
společnost Symantec, která
vyvíjí známý antivirus Norton,
dále Microsoft či Adobe, jež
rovněž operují na poli
softwarového vývoje.

Dále je to Dropbox, jehož
obchodní model funguje podobně
jako u Avastu na freemium
modelu. Skupinu uzavírá
německý SAP zaměřený
výhradně na B2B softwarová
řešení.

Akcie jsou od 
června 2018 
pokrývány řadou 
zahraničních 
bank:

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 Avast je BUY s roční
cílovou cenou 295,40 GBp a 3Y cílovou cenou 399,61 GBp. Společnost
vykazuje slušný růst tržeb a ziskovosti a rovněž vysokou provozní marži,
která by navíc v příštích letech měla růst. Avast rovněž působí v rostoucím
segmentu počítačové bezpečnosti, která bude v budoucnu nabývat
na důležitosti. Akcie společnosti navíc po květnovém IPO prošly korekcí
a aktuálně se obchodují se značným diskontem.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 2 - 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:
Nejsilnější kontrast v porovnání s peers vidíme při pohledu na očekávané P/E, kde je Avast hluboce pod tržním mediánem. Očekávaný průměrný růst tržeb
je sice nizší než tržní medián, nicméně tento fakt neospravedlňuje takto nízké ohodnocení. Negativní známkou může být relativně vysoké zadlužení Avastu
plynoucí z uskutečněných akvizicí v posledních letech (AVG, Piriform). Společnost by však v budoucnu měla generovat dostatek volné hotovosti a zadluženost tak
plynule snižovat. Avast rovněž v porovnání s konkurencí nabízí nadstandardní dividendový výnos. Z pohledu Peer Group analýzy tak doporučujeme zařadit titul
do portfolia.

Cílová cena

UBS Buy 295 GBp

Credit Suisse Outperform 284 GBp

Morgan Stanley Buy 270 GBp

Jefferies Buy 320 GBp

TOP PEERS PS PB PE Est. PE DE ROE
Mcap 

(mld. USD)

Revenues 
CAGR 

2018 - 2020
Div. Yield

SAP SE 5,30 4,72 30,26 23,32 0,30 0,20 143,3 8,03% 1,37 %

Microsoft Corp 7,48 9,98 27,62 25,17 0,97 0,39 824,9 11,13% 1,56 %

Dropbox Inc 8,83 16,53 - 87,10 0,25 - 11,1 15,20% -

Adobe Systems Inc 14,81 13,84 51,25 36,49 0,22 0,27 120,3 17,71% -

Symantec 2,51 2,04 25,04 12,84 0,85 0,26 12,1 3,96 % 1,54 %

Median 7,48 9,98 28,94 25,17 0,30 0,27 120,3 11,13% 1,54 %

Avast 4,29 6,45 - 11,04 4,11 - 2,8 6,34 % 3,70 %*

* Průměrný odhad pro 2018 – 2020; zdroj dat: Thomson Reuters Eikon
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MAX. UPSIDE +72,99 %

MAX. DOWNSIDE -36,00 %

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 295,40 GBp
(+27,88 %) na konci roku 2018 při PE 13. Dále 340,06 (+30,39 %) v roce
2019 při PE 14 a 399,61 GBp (+72,99 %) v roce 2020 při PE 15.
Aktuální Est. PE činí 11,04 a očekáváme jeho mírný růst. V rámci
opatrného scénáře, který počítá s diskontovaným EPS na úrovni 80 %,
předpokládáme cenu v roce 2018 na úrovni 236,32 GBp (+2,30 %), v roce
2019 na úrovni 272,05 GBp (+17,77 %) a v roce 2020 cenu 319,69 GBp
(+38,39 %). V případě krizového scénáře předpokládáme propad EPS
na úroveň 50 % očekávaných hodnot a u ceny akcií propad až o -36,00 %
na cenu 147,70 GBp.
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