
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Označení MTLS.O (Reuters), MTLS:US (Bloomberg) 

Měna / trh USD / NASDAQ

Aktuální cena 12,67 USD

Tržní kapitalizace 663,67 M USD (small cap)

Beta 1,54 

EPS (2017) / EPS (2018) -0,02 USD / 0,09 USD

PE / 1-YF PE - / 121,71

Tržby dle segmentu
Industrial Production 45 %
Materialise Medical 30 %
3D Printing Software 25 %

Tržby geograficky

Evropa 62 %
USA 23 %
Asie 14 %
Ostatní 2 %

ODHADY ANALYTIKŮ

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

MATERIALISE NV

3D TISK PRO PRŮMYSL I ZDRAVOTNICTVÍ
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FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Materialise NV je belgická společnost působící v oblasti aditivní výroby
neboli laicky řečeno 3D tisku. Hlavní činností společnosti je vývoj
softwaru pro oblast průmyslové aditivní výroby, dále samotná výroba
produktů pomocí 3D tisku (zejména výroba prototypů
či certifikovaných výrobků pro zdravotnictví) a poskytování služeb
v oblasti 3D tisku. Společnost byla založena v roce 1990 a těží z více
než 25 leté historie díky čemuž patří mezi světového lídra ve své
oblasti. V současnosti se jedná o mezinárodní společnost s pobočkami
po celém světě zaměstnávající přes 1 800 lidí. Od roku 2014
je společnost kótována na americké burze NASDAQ.

Otevřená a flexibilní řešení společnosti umožňují firmám z různých
odvětví jako jsou zdravotnictví, automotive, letectví, spotřební zboží,
ale i umění či design vytvářet inovativní 3D aplikace. Mezi zákazníky
společnosti například patří průmysloví obři jako AIRBUS, Boeing,
EADS, Ford, Hyundai, Toyota či Phonak. Investorky by mohlo
zaujmout, že Materialise v roce 2011 vyrobilo pomocí 3D tisku šaty
nizozemské návrhářky Iris Van Herpen, které časopis TIME zařadil
mezi 50 nejlepších vynálezů roku 2011. Pánské investory by zase
mohla zaujmout skutečnost, že společnost vyrobila první funkční
závodní auto z velké části vyrobené pomocí 3D tisku. Co však jistě
potěší všechny, je skutečnost, že se společnost podílela na záchraně
lidského života. Mimics, software vyvíjený společností Materialise, byl
totiž použit při výrobě miniaturního lékařského zařízení, které bylo
použito při operaci dítěte trpícího vzácnou formou dynamické
obstrukce dýchacích cest (tracheobronchomalácie). Materialise tak
perfektně splňuje etickou investiční filozofii našeho fondu.

3D tisk se stává „mainstreamem“
Odvětví průmyslové aditivní výroby má své počátky na konci 80. let.
V té době vznikaly první přístroje, materiály a hlavním zaměřením byl
tzv. „rapid prototyping“ neboli rychlá výroba prototypů na zakázku.
Firmy působící v tomto odvětví se daly spočítat na prstech jedné ruky.
V roce 2017 figurovalo v odvětví průmyslového 3D tisku podle
společnosti Wohlers Associates, která od roku 1993 každoročně
vydává studii zaměřenou na trh 3D tisku, již 135 velkých společností
a produkty aditivní výroby se stávají plnohodnotnými ekvivalenty
klasické „substraktivní“ výroby. Příkladem může být kovový těsnící
kroužek používaný v parních turbínách vyrobený pomocí 3D tisku
společností Siemens.

Dle první studie Wohlers Associates z roku 1993 dosahovaly
celosvětové tržby odvětví 3D tisku hodnoty 52 mil. USD. V současnosti
je to přes 7 mld. USD ročně – jedná se tak o impozantní 23%
průměrný roční růst a to po dobu 24 let. V příštích sedmi letech
by měl růst lehce zpomalit, nicméně stále dosahovat slušných 15 %
ročně. Pro ilustraci – v současnosti aditivní výroba tvoří méně než
0,1 % světové průmyslové výroby. Wohlers Associates predikuje
až 5% budoucí podíl – vyjádřeno čísly by se tak jednalo o odvětví
o rozsahu přes 600 mld. USD.

Z geografického hlediska jsou hlavními hráči Severní Amerika společně
s Evropou, které dohromady tvoří téměř 80 % celosvětového trhu.
Na roustoucím významu nabírá samozřejmě Čína jakožto největší
„dílna“ světa. Dominantním lídrem však stále zůstávají USA s více než
30% podílem.

Z odvětvového hlediska je hlavním trhem spotřební elektronika, kde
se 3D tisk uplatňuje například při výrobě elektronických obvodů. Dále
je to automotive, kde aditivní výroba slouží při výrobě komponentů
a 3D tisk používá například i stáj F1 Williams. Dělené třetí místo
zaujímá zdravotnictví a letectví – důkaz toho, že 3D tisk není pouze
zábavou, ale naopak vysoce sofistikovaným odvětvím.

Materialise možným akvizičním cílem?
V červenci 2018 Materialise uzavřelo strategické partnerství
s německým chemickým gigantem BASF, který v posledních letech
investuje nemalé částky do oblasti 3D tisku. BASF rovněž oznámil, že
do Materialise při této přiležitosti investuje 25 mil. USD a získá tak 3%
podíl.

Vzhledem k tomu, že BASF již dříve v červenci akvíroval dvě menší
společnosti z oblasti 3D tisku, se nabízí otázka, zda by případně
později „nespolkl“ i Materialise. Tržní kapitalizace Materialise je přece
jen kapkou v moři ve srovnání s velikostí BASF, který je aktuálně
oceněn na téměř 74 mld. EUR.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Materialise NV je předním hráčem v rostoucím sektoru aditivní výroby.
Z pohledu struktury firmy doporučuje správní rada zařadit titul
do portfolia fondu.
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Tržby společnosti v roce 2017 dosáhly 142,6 mil. EUR a meziročně vzrostly
o 24,5 %. Nejrychleji rostoucím segmentem bylo „Industrial Production“ s 37%
růstem následován segmentem „3D Printing Software“ s 19 %. „Materialise Medical“
rostlo o 13 %. Tržby společnosti by v roce 2020 měly dle analytiků dosáhnout úrovně
240 mil. USD, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu 19,2 %. EBITDA dosáhla
v roce 2017 úrovně 14,1 mil. EUR a zaznamenala tak meziroční růst o 65 %. EBITDA
marže dosahuje 9,9 %. Analytici očekávají postupný nárůst marží až na úrovně okolo
14 %.

Výsledky za první kvartál 2018 byly rovněž pozitivní. Tržby meziročně vzrostly
o 38 %, EBITDA o 86 %. Lví podíl na růstu měla akvizice společnosti ACTech
v 4Q/2017. Zlepšila se taktéž maržovost – EBITDA marže vzrostla na 11,7 %.

Negativem může být rostoucí zadlužení, které souvisí se zmíněnou akvizicí ACTech
na podzim 2017. Ukazatel D/E se z úrovně 0,7 v 3Q/2017 vyšplhal až na 1,24
v 1Q/2018. Společnost je nicméně profitabilní a úrokové krytí (EBITDA/úrokové
náklady) dosahuje pohodlných 7,4x.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Materialise NV je společností v perspektivním odvětví se slušnou profitabilitou
a dynamickým růstem. Z pohledu finanční analýzy doporučujeme titul zahrnout
do portfolia.

https://i.materialise.com/blog/en/time-magazine-names-iris-van-herpens-3d-printed-dress-one-of-the-50-best-inventions-of-the-2011/
https://www.materialise.com/en/cases/areion-by-formula-group-t-worlds-first-3d-printed-race-car
https://www.materialise.com/en/cases/3D-printed-splint-baby-Kaiba
https://www.siemens.com/press/en/feature/2018/powergenerationservices/2018-04-3d-parts.php?content[]=PS
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/basf-de-invests-usd-25-million-in-3d-printing-company-materialise
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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.

TOP PEERS P/S EV/EBITDA P/E P/B
1-YF 
P/E

D/E
Mcap

(mld. USD)

Revenues 
CAGR

2018 - 2020

Div. 
Yield

Exone Co 1,97 - - 1,63 - 0,02 115,52 - 0,00 %

SLM Solution Group AG 5,62 196,47 - 5,12 62,65 0,00 530,36 45,39% 0,00 %

FARO Technologies 2,92 30,90 - 3,12 80,52 0,00 1 132,48 10,95% 0,00 %

Stratasys Ltd. 1,79 19,89 - 1,05 55,50 0,03 1 178,02 3,00% 0,00 %

3D Systems Corp. 2,23 - - 2,41 171,33 0,01 1 462,48 4,40% 0,00 %

Median 2,57 37,29 - 2,77 80,52 0,02 849,72 10,95% 0,00 %

Materialise NV 3,34 43,69 - 6,14 121,71 1,22 566,96 19,17% 0,00 %

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 17,75 USD (+40 %)

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

Mezi Peers byly zařazeny společnosti
operující v oblasti aditivní výroby: americká
společnost Exone Co. Zaměřující
se na výrobu a prodej 3D tiskáren, dále
německá SLM Solution Group AG
vyrábějící 3D tiskárny zaměřené na výrobu
z kovů a americká FARO Technologies
zaměřená na 3D měřící systémy. Skupinu
uzavírá americká Stratatys Ltd. vyrábějící
3D tiskárny a související software
a materiály a 3D Systems Corp., která
rovněž vyrábí širokou škálu produktů pro
oblast aditivní výroby.

Vzhledem k velikosti tržní kapitalizace společnosti (small cap) jsou akcie
Materialise NV pokrývány pouze dvěma analytiky.

Dle průzkumu agentury Reuters oba analytici doporučují nákup akcií
Materialise NV s průměrnou cílovou 12-ti měsíční cenou 17,75 USD.
Potenciální upside je tak 40 %.

Přehled posledních doporučení:
7. června 2018 – KBC Securities mění doporučení z akumulovat na kupovat
a zvyšuje cílovou cenu na 16,75 USD

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

aktuální cena 12,67

MAX. UPSIDE +46,80 %

MAX. DOWNSIDE -46,06 %

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 Materialise NV
je BUY s roční cílovou cenou 16,27 USD a 3Y cílovou cenou 18,60 USD.
Společnost vykazuje dynamický růst tržeb a EBITDA, a jedná
se o světového leadera na poli aditivní výroby. Společnost rovněž nedávno
uzavřela strategické partnerství s německým gigantem BASF, který
do Materialise NV investoval 25 mil. USD. Není tedy vyloučeno,
že se společnost dříve nebo později stane akvizičním cílem, což s sebou
nese potenciální upside. Širší pohled je rovněž pozitivní. Trh aditivní výroby
stále tvoří pouze zlomek trhu průmyslové výroby, je mu však předpovídán
dynamický budoucí růst a postupně se dostává do průmyslového
„mainstreamu“.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 1,5 - 3 %.
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:
Materialise NV v porovnání se svými peers vykazuje várazně vyšší očekávány růst tržeb pro příští tři roky. Tato skutečnost se odráží v relativně vyšších násobcích
P/S, EV/EBITDA, P/B a rovněž P/E s výhledem na jeden rok. Dle názoru správní rady je však tato pozitivní odchylka opodstatněná zmíněným silným
předpokládaným růstem tržeb. Relativně vysoký dluh pak souvisí především s realizovanou akvizicí. Společnost je nicméně profitabilní a úrokové krytí
(EBITDA/úrokové náklady) dosahuje pohodlných 7,4x. Zadlužení tak v současnosti nevnímáme jako negativní faktor. Z pohledu Peer Group analýzy tak
doporučujeme zařadit titul do portfolia.

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 16,27 USD
(+28,41 %) na konci roku 2018 při ukazateli PS 4,0, dále 17,38 USD
(+37,17 %) v roce 2019 při PS 3,75 a 18,60 USD (+46,80 %) v roce 2020
při PS 3,5. V rámci opatrného scénáře, který počítá s diskontovanými
revenues, konkrétně 0,86krát, by se cena akcie mohla pohybovat v roce
2018 na úrovni 14,00 USD (+10,49 %), v roce 2019 na 14,95 USD
(+17,99 %) a v roce 2020 na 16,00 USD (+26,28 %). V případě obou
pozitivních scénářů predikujeme růst akcií v období 2018–2020 o 26,28 %
až 46,80 %. V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií
až na hodnotě 6,83 USD (-46,06 %), což odpovídá diskontovaným
revenues 2018 0,42krát při ukazateli PS 4.


