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TRŽBY EBITDA ČISTÝ ZISK

Electronic Arts Inc. (EA) je americká společnost zabývající
se vývojem, marketingem a prodejem elektronických her pro širokou
škálu platforem od PC přes Xbox, PlayStation či Nintendo až například
po Facebook. Společnost byla založena již v roce 1982 a stala
se průkopníkem herního oboru. V současnosti je Electronic Arts druhou
největší herní vývojařskou společností v Severní Americe a Evropě po
svém konkurentovi Activision Blizzard.

Zavedená značka mezi hráči
Electronics Arts je mezi hráči zavedenou značkou a za dlouhá léta své
existence na trh dodalo desítky herních titulů. Mezi ně patří stálice
herního světa jako jsou například FIFA, NHL či NFL, dále je to Need for
Speed, Crysis, Mass Effect nebo Battlefield.

Zejména sportovní tituly vyvíjené divizí EA Sports bývají každoročně
prodejními taháky a jsou „dojnou krávou“ společnosti. Tituly jako FIFA
či NFL jsou totiž vyvíjeny na základě licence udělené stejnojmennými
sportovními organizacemi a vydávají se v pravidelných ročních
intervalech. FIFA je vůbec nejúspěšnějším titulem EA a v posledních
třech letech se podílela na celkových tržbách přibližně 11 %.

Slibně rostoucí odvětví
Dle studie společnosti Newzoo, která se specializuje na výzkum trhu
v oblasti her a e-sports, je herní průmysl v současnosti odvětvím
v celkové hodnotě přesahující 120 miliard USD. V roce 2021
by to mělo být již 180 miliard USD, což znamená průměrný růst téměř
11 % p.a. mezi roky 2017 - 2021.

Nejrychleji rostoucím segmentem jsou mobílní hry, které již
v současnosti tvoří téměř polovinu celého herního trhu. Z tohoto
fenoménu by mělo těžit i EA, které nabízí řadu her na mobilní zařízení.
V Číně tak například EA uzavřelo partnerství na distribuci svých her
s čínským internetovým gigantem Tencent a mobilní verze hry FIFA
se stala nejstahovanější aplikací čínského Apple Store.

„Netflixace“ herního světa
Video hry jsou jedním z mála posledních odvětví zábavního průmyslu,
kde se zatím masově neprosadil streaming. Ten v posledních letech
převrátil naruby sledování televize (Netflix) či poslech hudby (Spotify).
Podobný vývoj by měl v příštích letech čekat i herní průmysl. Hry
by totiž měly být streamovány přímo na hráčovu obrazovku,
ať už na TV, počítači či smartphonu. Odpadne tak potřeba často
vysokých investic do výkonného herního hardwaru. Jediným
problémem je kvalita internetového připojení, na kterém záleží velikost
odezvy mezi hráčovou platformou a vzdáleným serverem.

Hlavní technologický stratég EA, Ken Moss, se nechal slyšet,
že streaming může v budoucnu zcela transformovat herní průmysl
podobně jako tomu bylo u televize a hudby. EA si je zmíněného trendu
vědomo a v současnosti pracuje na vývoji služby, která
by streamování her umožnila. První testovací verze byla představena
v červnu 2018. Jediné, co k tomu bylo potřeba byla chytrá televize,
herní ovladač a vysokorychlostní připojení k internetu. A dle
přítomných novinářů služba bezproblémově fungovala. O streamování
se pozitivně vyjádřil i CEO konkurenčního Ubisoft. Dle něj můžeme
do budoucna očekávat ještě jednu generaci herních konzolí, a poté
už pouze streamování.

Akcie EA na úrovních nevídaných od ledna 2018
Na konci července společnost představila výsledky za první kvartál
finančního roku. I přes překonání očekávání akcie v následujících
dnech oslabily o více než 10 % z důvodu slabšího výhledu pro zbytek
roku. Druhou ránou o měsíc později bylo oznámení ohledně zpoždění
s vydáním nového titulu Battlefield V. V reakci na oznámené měsiční
zpoždění oslabily akcie EA o dalších téměř 12 %. Celkově tak
od červencových maxim odepsaly přes 20 %. Na současné úrovni
se akcie EA obchodovaly naposledy v lednu letošního roku. Takto silná
korekce tak nabízí ideální příležitost pro vstup do titulu.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Electronic Arts je jedním ze světových lídrů ve vývoji a distribuci
elektronických her. Za dobu své existence vyvinula široké portfolio
herních titulů a stala se zavedenou značkou mezi hráči z celého světa.
Z pohledu struktury firmy doporučuje správní rada zařadit titul
do portfolia fondu.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

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

Měna / trh USD / NASDAQ

Aktuální cena 113,41

Tržní kapitalizace 34,57 mld. USD (large cap)

Beta 0,55

EPS (FY2018) / EPS (FY2019) 4,42 USD / 4,71 USD

PE / Est. PE 38,11 / 25,59

Tržby dle segmentu N/A

Tržby geograficky
Severní Amerika 59 %
Mezinárodní 41 %

ODHADY ANALYTIKŮ

ELECTRONIC ARTS INC.

BUDOUCNOST HERNÍHO PRŮMYSLU
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FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celkové tržby společnosti za finanční rok 2018 dosáhly 5 180 mil. USD a meziročně
vzrostly o 4,8 %. Průměrný růst tržeb společnosti v období FY2016 – FY2018
dosahoval 6,5 %. Pro následující tři roky je analytiky předpokládán průměrný roční
růst tržeb 6 % a v FY2021 by měly tržby společnosti dosáhnout 6 178 mil. USD.

EBITDA dosáhla v FY2018 úrovně 1 853 mil. USD a zaznamenala tak meziroční růst
o 6,6 %. EBITDA marže dosáhla vysoké úrovně 35,8 %. Analytici však očekávají
postupný nárůst marží až na úrovně okolo 39,5 % v FY2021.

Ukazatel D/E (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) byl ke konci FY2018 na úrovni 0,22.
Úrokové krytí (EBIT/úrokové náklady) bylo na konci FY2018 na úrovni 32,6. Rozvaha
společnosti je tak velice silná a stabilní.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Electronic Arts je zavedenou společností se stabilně rostoucím výhledem tržeb
a ziskovosti. Společnost navíc operuje téměř bez zadlužení. Z pohledu finanční
analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

Poznámka: FY znamená finanční rok. Finanční rok společnosti trvá v rozmezí
březen – březen. Finanční rok 2018 tedy skončil 31. 3. 2018.
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Optimistický Opatrný Pesimistický Negativní Krizový

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 143,58 USD (+26,60 %)

Struktura doporučení
23 - Strong buy (8), Buy (15)
4 - Hold (4)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Mezi Peers byly zařazeny společnosti
podnikající v oblasti vývoje elektronických
her. Mezi peers se tak nachází největší
západní herní vývojařské studio Activision
Blizzard. Dále je to americká vývojařská
společnost Take-Two Interactive.
Nejbližší peers uzavírá další herní vývojařské
studio, a to francouzský Ubisoft. Mezi Peers
byla dále zařazena japonská společnost
Nintendo, jež mimo vývoj her vyrábí
i vlastní herní platformy. Skupinu uzavírá
Microsoft, výrobce herní platformy Xbox.

Poslední změny investičních doporučení:

31. srpna 2018 – Jefferies snižuje cílovou cenu na USD 139, Buy.
31. srpna 2018 – UBS snižuje cílovou cenu na USD 166, Buy.
31. srpna 2018 – Bank of America snižuje cílovou cenu na USD 126, Neutral.
31. srpna 2018 – BMO snižuje cílovou cenu na USD 140, Outperform.
31. srpna 2018 – Suntrust Robinson snižuje cílovou cenu na USD 140, 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 Electronic Arts
je BUY s roční cílovou cenou 127,17 USD a 3Y cílovou cenou 151,25
USD. 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 elektronických her navíc
v současnosti zažívá období boomu a v budoucnu bude herní odvětví
nabývat na stále větší oblibě, z čehož bude těžit i Electronic Arts.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 2 - 4 %,
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:
Electronics Arts se v současnosti v porovnání se svými peers jeví jako podhodnocená společnost, obzvláště při detailnějším pohledu na nejbližší konkurenty
společnosti z oblasti vývoje her (Activision Blizzard, Take-Two a Ubisoft). Optikou násobku P/E je Electronic Arts hluboce pod mediánem Peer Group, podobně
je to u P/E založeného na očekávané ziskovosti. Společnost má navíc v porovnání s Peer Group vyšší návranost vlastního kapitálu (ROE) a rovněž relativně nižší
zadlužení. Z pohledu Peer Group analýzy tak doporučujeme titul zahrnout do portfolia.
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TOP PEERS P/S P/B P/E
Est. 
P/E

D/E ROE
Mcap

(mld. USD)

Revenues
CAGR

2018-2020
Div. Yield

Activision Blizzard 7,56 5,31 48,56 28,14 0,42 0,19 54,97 11,08% 0,47 %

Take-Two Interactive 8,62 8,18 80,50 28,97 0,00 0,37 15,33 36,34% 0,00 %

Ubisoft Entertainment 6,09 11,47 89,87 33,17 1,46 0,28 12,32 20,50% 0,00 %

Microsoft 7,81 10,43 28,84 26,28 0,97 0,39 861,37 16,99% 1,50 %

Nintendo 5,31 3,69 32,33 23,65 0,00 0,11 51,16 16,00% 1,47 %

Median 7,56 8,18 48,56 28,14 0,42 0,28 51,16 16,99% 0,47 %

Electronic Arts 7,15 6,58 38,11 25,59 0,19 0,32 34,57 9,37% 0,00 %

Zdroj dat: Thomson Reuters Eikon

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrovém ukazateli P/E.
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 127,17 USD
(+12,13 %) na konci FY2019, a to při P/E 27. V FY2020 vidíme reálnou
cenu 136,25 USD (+20,14 %), a to při P/E 25. V FY2021 pak
151,25 USD (+33,37 %) při P/E 25.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s ochlazením trhu, by se cena
akcie mohla pohybovat na úrovni 108,09 USD (-4,69 %) v FY2019 při P/E
22,95, v FY2020 115,81 USD (+2,12 %) při P/E 21,25 a v FY2021 128,56
USD (+13,36 %) při P/E 21,25.

V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií až na hodnotě
50,87 USD (-55,15 %), což odpovídá ukazateli P/E na hodnotě 10,80.

aktuální cena 113,41 USD

MAX. UPSIDE +33,37 %

MAX. DOWNSIDE -55,15 %

ELECTRONIC ARTS INC.

BUDOUCNOST HERNÍHO PRŮMYSLU


