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Společnost očekává růst tržeb CAGR 9,49 % pro období 2018 – 2020. V případě
EBITDA se jedná o CAGR 22,36 % a u Net Income o CAGR 23,52 %. Náklady
na R&D by měly vzrůst o 40 % do roku 2020 na 237,8 mio. USD. Itron Inc disponuje
volnou hotovostí ve výši 487,3 mio. USD (YoY +265 %). Celkový dluh společnosti
dosahuje výše 613,3 mio. USD. Ukazatel DE se drží na úrovni 0,78, Assets/Equity
na úrovni 2,68.

Společnost 15. května oznámila výsledky za Q1 2018. Tržby za Q1 vzrostly YoY
o 27 % na 607 mio. USD (vs. 478 mio. USD Q1 2017). Z tohoto nárůstu patřilo
86 mio. USD firmě Silver Spring Network. Bez ní se jednalo o YoY nárůst tržeb cca
9 %. Vlivem nákladů na akvizici a vlivem účetních úprav přechodně poklesly Gross
Margin o 29,6 % QoQ a o 33 % YoY. Kromě zmíněných vlivů se do poklesu marže
projevily také zvyšující se náklady elektronických komponent a komodit. Podle
vyjádření managementu společnosti by měly do konce roku probíhat optimalizace
procesů uvnitř společnosti a očekává se tak nárůst Gross Margin, a to z 33,45 %
v roce 2017 na 36,20 % v roce 2020. Náklady na akvizici se také projevily na EPS,
které pokleslo na 13 centů na akcii (vs. 57 centů za Q1 2017). EPS by se mělo v roce
2018 dostat na 3,04 USD a v roce 2020 na 5,68 USD.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Z pohledu finanční analýzy doporučujeme společnost zařadit do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Itron je světovým leaderem v technologii inteligentních „Smart Grid“
sítí. Tato americká společnost byla založena v roce 1977. Dnes se řadí
mezi přední technologické firmy se zhruba 7800 zaměstnanci ve 100
zemích světa, a spolupracuje s předními technologickými giganty.
Např. s Cisco na projektu US Grid Intelligence či s Microsoftem
na Smart City řešení Microsoft CityNext. Společnost je také velice
aktivní v akvizicích, díky kterým dlouhodobě dynamicky roste. Itron
Inc např. dokončil v lednu tohoto roku akvizici Silver Spring Networks
v hodnotě 803 mio. USD. Došlo tak ke spojení dvou největších
severoamerických hráčů a Itron Inc tak upevnil svoji pozici leadera
trhu. Společnost má nyní již více než 90 milionů koncových odběratelů
svých řešení, jejichž počet stále roste. Akvizice se také projevila
ve finančních výkazech společnosti, kdy poprvé za Q1 reportoval
Itron Inc konsolidovaná čísla (více ve Finanční analýze).

V severní Americe pokrývá Itron po akvizici Silver Spring Networks
více než polovinu trhu Smart Grid. Na druhém místě je pak švýcarská
společnost Landis&Gyr s 20% podílem. Celosvětově však tato
švýcarská společnost drží prvenství. Itron je pak těsně druhý. Dalšími
globálními hráči jsou pak německá společnost Elster, která byla
odkoupena firmou Honeywell za 5 mld. USD v roce 2015, a společnost
Sensus, kterou koupila vodohospodářská firma Xylem za 1,7 mld. USD
v roce 2017. Trh pak svými řešeními doplňují konglomeráty typu GE,
Cisco či Siemens. Velkou konkurencí jsou již několik let výrobci z Číny,
kteří prostupují především na asijský trh. Vzhledem k nižší kvalitě
jejich výroby je však málo pravděpodobný jejich průnik na americký
či evropský trh, které jsou typické svými vysokými nároky na kvalitu
a technické parametry.

Více než 52% podíl společnosti drží investiční fondy v čele se Scopia
Capital Management (13,32%), BlackRock (10,47%) či The Vanguard
Group (8,33%).

Jak fungují inteligentní „Smart Grid“ sítě?
Smart Grid jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují
regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak
v místním, tak v globálním měřítku. Na podobném principu pak fungují
i vodovodní sítě či teplo a plyn. Jedná se o interaktivní obousměrnou
komunikaci mezi výrobními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli
o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie, vody či plynu.
Charakteristikou sítě je plná automatizace, která zahrnuje digitální
kontrolní a řídicí systém, integrované senzory monitorující chování sítě
a automatické obnovování provozu po poruše. Součástí je dostupnost
informací v reálném čase o zatížení sítě, kvalitě dodávky, přerušení
apod. Umožňuje také zákazníkům efektivně řídit spotřebu, např. ohřev
vody, praní prádla či dobíjení baterií v době s volnou výrobní
kapacitou.

Rozvoj inteligentních sítí začal především v období, kdy
se do rozvodové soustavy začaly zapojovat menší zdroje elektřiny,
které jsou těžce predikovatelné. Např. solární elektrárny a větrné
elektrárny, plynové mikroturbíny a dalších decentralizované výrobní
technologie, což dává příležitost zákazníkům vyrábět elektřinu
z vlastních zdrojů a její přebytky prodávat do sítě. Sluneční svit nebo
síla větru se dá velice složitě predikovat na všech místech, kde jsou
tyto decentralizované zdroje umístěné. Díky tomu, že inteligentní sítě
zasílají v pravidelných intervalech informace o spotřebě z jednotlivých
odběrných míst, lze regulovat výkon například v uhelných
elektrárnách.

Hlavní trendy v sektoru chytrých měřičů
Infrastruktura elektrické energie, vody i plynu byla koncipována více
než před 100 lety, a odpovídala tehdejší době a tehdejší spotřebě.
Dnes se „jednosměrné nedatové“ sítě mění na „obousměrné datové“
sítě, které pracují s daty a pomáhají tak s efektivnější, udržitelnější
a chytřejší spotřebou. V rozvinutých ekonomikách se tak očekává
výrazný nárůst nákladů na nové technologie Smart Grid, a to jak
u korporátní tak i retailové klientely. Společnost Siemens předpokládá,
že sektor Smart Grid vzroste globálně na tržbách o zhruba 7 mld. USD
mezi lety 2017 a 2020 (CAGR 9,4 %). Analytická společnost Navigant
Research předpokládá, že roční počet celosvětově instalovaných
chytrých měřičů dosáhne 142 milionů měřičů ročně v roce 2020,
tj. téměř trojnásobek celosvětově instalovaných měřičů v roce 2017.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Společnost Itron Inc. Je leaderem v dynamickém sektoru Smart Grid,
a tuto pozici si udržuje již více než 20 let. Společnost doporučujeme
zařadit do portfolia, a to vzhledem k atraktivitě sektoru a tržní pozici
firmy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení ITRI.O (Reuters); ITRI (Bloomberg)

Měna / trh USD / NASDAQ

Aktuální cena 58,35

Tržní kapitalizace 2,29 mld. USD (mid cap)

Beta 0,94

Dividendový výnos -

PE / Est. PE 26,20 / 19,29

Tržby dle segmentu
51 % Elektrická energie
26 % Plyn
23 % Voda

Tržby geograficky
56 % USA/Kanada
33 % Evropa
11 % Asie
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

aktuální cena 58,35

MAX. UPSIDE +79,11 %

MAX. DOWNSIDE -42,69 %

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 76,91 USD
(+31,80 %) na konci roku 2018. Tj. na úrovni PE 23. Dále 89,63 USD
(+53,61 %) v roce 2019 při PE 20,7 a 104,51 USD (+79,11 %) v roce
2020 při PE 18,4. Aktuální hodnota PE činí 26,20 a očekáváme jeho mírný
pokles. V rámci opatrného scénáře, který počítá s diskontovanými
revenues, předpokládáme cenu v roce 2018 na úrovni 66,88 USD
(+14,62 %), v roce 2019 na úrovni 77,94 USD (+33,58 %) a v roce 2020
cenu 90,88 USD (+55,75 %). V případě krizového scénáře
předpokládáme propad až o -42,69 % na cenu 33,44 USD, což odpovídá
ukazateli PE na úrovni 10.

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)

Landis&Gyr Group AG 1,34 1,29 - 18,23 0,132 -0,04 2 230 5,87%

Badger Mater Inc 3,08 4,47 35,23 29,72 0,161 0,13 1 240 4,72%

Median 1,34 2,89 30,72 19,29 0,16 0,04 2 230 5,87%

Itron Inc 1,13 2,89 26,20 19,29 0,78 0,04 2 287 9,49%

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 83,56 USD (+43,20 %)

Struktura doporučení
07 - Strong buy (4), Buy (3)
03 - Hold (3)
00 - Sell (0), Strong Sell (0)

Pro potřeby Peer Group analýzy byly vybrány společnosti
Landis&Gyr Group AG a Badger Mater Inc. Společně s Itron Inc
se jedná o jediné relevantní společnosti se zaměřením čistě
na Smart Grid technologie.

Landis&Gyr Group AG: jednička na globálním trhu, v USA
č.2 s podílem 20%, nízký očekávaný růst tržeb, nízké
analytické pokrytí, nízký dluh, nízký cash, záporný ROE.

Badger Mater Inc: zanedbatelný podíl na globálním trhu,
nízký očekávaný růst tržeb, nízká tržní kapitalizace, nulové
analytické pokrytí.

Akcie společnosti na zveřejněné výsledky za Q1 reagovaly poklesem
o zhruba 13 %. Tato reakce je dle našeho názoru více než přehnaná
a souvisí s přechodnými jevy, které by neměly být trvalé, a tudíž vidíme
značný prostor pro krátkodobý růst ceny akcií. Společnost potvrdila
finanční výhledy pro následující období a proto je naše doporučení
STRONG BUY s roční cílovou cenou 76,91 USD a 3Y cílovou cenou
104,51 USD. Jedná se o leadera na trhu Smart Grid s velice stabilní
akviziční politikou, která dlouhodobě posiluje pozici společnosti na trhu.
Firma se také vyznačuje velice dobrou finanční kondicí a diverzifikovaným
portfoliem z pohledu produktů i regionu působení.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 2 %,
a to v případě 100% zainvestovanosti). Krátkodobě však vzhledem
k atraktivní ceně doporučujeme váhu až 6 % portfolia. 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.

31. března nakoupila BNY Mellon 0,73 mio. ks akcií v hodnotě 52,3 mio.
USD a stala se tak 2,26% akcionářem.

Poslední cílové ceny analytiků jsou z 15. května od JMP Securities 108 USD
a od Baird Investments Ltd 75 USD.

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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Zdroj dat: Thomson Reuters Eikon

Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
Itron Inc je předním hráčem na trhu a dlouhodobě se mu daří obstávat před konkurencí. Díky nedávným akvizicím má nejvyšší dynamiku růstu tržeb – CAGR
9,49 %, což je v souladu s růstem trhu. Oproti tomu je Landis&Gyr Group AG sice o něco větší v počtu koncových uživatelů, ale nedosahuje takových tržeb.
Itron Inc navíc disponuje podílem více než 50 % v USA, které jsou pro technologie Smart Grid tím nejzajímavějším trhem. Z pohledu ocenění se firma nachází
na udržitelné úrovni. Neočekáváme, že by se poměrové ukazatele nějak výrazně odchylovaly od celého technologického sektoru.

19/5
2018

ITRON INC

INTELIGENTNÍ „SMART GRID“ SÍTĚ


