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Společnost odhaduje u tržeb CAGR 14,42 % pro období 2018-2020. Růst tržeb
souvisí především se silným oživením globálního trhu zemědělské výroby. CAGR
EBITDA se očekává 3,81 %. EBITDA margin by měla vzrůst z 22,99 % v roce 2017
na 30,27 % v roce 2020. Čistý zisk by měl pak dosahovat CAGR 23,51 %.

Ukazatel DE je v současnosti na úrovni 4,19. Nominální velikost dluhu je 40 mld.
USD. Prakticky celý dluh společnosti souvisí s finančními službami. Deere svým
zákazníkům své stroje nabízí skrze leasingové finanční nástroje. Dluh je tak krytý
prodanými stroji, které v případě defaultu protistrany Deere přeprodává dál.
Společnost tak operuje s velice nízkým rizikem z pohledu řízení dluhu. Společnost
navíc uvádí, že na poskytnutých 1 tisíc dolarů půjčky je nesplacený necelý 1 dolar.
Deere má totiž drtivou část klientely z řad zemědělců, kteří jsou vysoce solventní,
a společnost má také vysoké standardy na řízení finančních rizik. Vedle dluhu Deere
disponuje i volnou hotovostí ve výši 9,3 mld. USD.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Deere & Co je finančně silná a stabilní společnost, s vysokou ziskovostí
a dynamickým růstem tržeb v rámci sektoru Farming Equipment. Z pohledu finanční
analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Deere & Co je tradiční americký výrobce zemědělské, lesohospodářské
a stavební techniky. Firmu založil John Deere v roce 1837 ve městě
Moline ve státě Illinois. Dnes firma operuje s více než 50 výrobními
a vývojovými závody a zaměstnává přes 60 tisíc lidí po celém světě.
Jedná se o největšího severoamerického výrobce zemědělské techniky
a do roku 2012 i o největšího na světě. Na prvním místě jej vystřídala
indická automobilka Mahindra, a to díky rychle rostoucí mechanizaci
zemědělství v Indii a v okolních asijských státech. Aktuálně se Deere
řadí také mezi 5 největších amerických finančních úvěrových institucí
zaměřených na zemědělský sektor.

Globální leader na trhu se zemědělskou technikou
John Deere držel v roce 2017 v severní Americe 63% podíl na trhu
kombajnů a 53% podíl na trhu traktorů (CNH 30 % u kombajnů
a 35 % u traktorů; AGCO má v obou případech 7% podíl). Ve Velké
Británii je značka Deere také nejprodávanější, a to se zhruba 30%
podílem na trhu v roce 2017. Následuje New Holland (CNH) s 18,7 %
a Massey Ferguson (AGCO) s 11 %. Tento podíl přibližně kopíruje
i celoevropské poměry.

USA dělají firmě zhruba 59 % tržeb. Kanada 11 %, Evropa 6 %,
Latinská Amerika 6 % a Austrálie 3 %. 15 % směřuje z Asie, kde
je ovšem vysoká konkurence tamních výrobců (např. Mahindra), kteří
sice nedosahují technologické úrovně Deere & Co, ale tamní trh
je preferuje. I přesto zažívá Deere na klíčových trzích v Indii a v Číně
nebývalý růst prodejů. V Indii má Deere 9% podíl a řadí se tak
na 5. příčku. New Holland (CNH) je šestý s podílem 6 %. V čele
je tamní výrobce Mahindra s podílem 40 %. Ta si drží podobně jako
Deere majoritní podíl na svém lokálním trhu.

Věrnost oblíbené značce a preference lokálního výrobce je vůbec
specifická pro zemědělský sektor. Dle analýzy amerického portálu
farm-equipment.com z roku 2017 se označuje až 62,3 % dotázaných
uživatelů zemědělské techniky za „značce loajální“. 66,7 % stejných
respondentů také uvedlo, že vlastní či plánují pořídit zařízení od John
Deere. Tento průzkum jen ilustruje hodnotu a sílu značky John Deere.

Autonomní řízení je v zemědělství běžnou praxí
Mnohé asi překvapí konstatování, že tahounem sektoru „Self-driving
vehicles“ není Alphabet či Tesla Motors, ale Deere & Co, a to ne pro
nic za nic. Autonomní řídící systémy se pro sektor zemědělství přímo
nabízejí. Na rozdíl od běžné osobní dopravy se totiž zemědělská
technika nemusí vypořádávat s tak rozsáhlým spektrem řešení
problémů či regulací.

Deere má navíc s tímto typem softwarových řešení více než 20 letou
zkušenost. Svůj první autonomní řídící systém vytvořil již v roce 1994,
a v roce 1997 představil systém AutoTrac, díky kterému je dnes
obděláváno zhruba 70 % oseté plochy v USA a zhruba 90 % oseté
plochy v Austrálii. Deere na svých systémech spolupracuje například
se společností Jet Propulsion Laboratory, spin-offem NASA. John Deere
je tak jasně dominantním hráčem v sektoru autonomní dopravy. Podle
analýzy Goldman Sachs by se měl trh autonomní zemědělské techniky
dostat do roku 2020 na velikost 45 mld. USD.

Dravá akviziční politika zárukou inovací
Deere je navenek tradiční konzervativní výrobce, ale ve skutečnosti
se jedná o vysoce dynamickou a inovativní společnost. V minulém roce
provedl například akvizici společnosti Blue River Technology
za 305 mio. USD, která se zaměřuje na „Machine Learning“ v sektoru
zemědělské techniky. Deere tak opět navýšil svoji expozici v sektoru
autonomní dopravy a robotizace. Rok před tím také představil nový
traktor SESAM (Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery)
na čistě elektrický pohon. Směr, kterým se Deere & Co vydává je tedy
jasný. Technologie a udržitelný rozvoj.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Deere & Co je v současné době leaderem na trhu s (nejen) autonomní
zemědělskou technikou. Společnost si drží stabilní podíl na trzích
v Evropě a v severní Americe, a díky trendu mechanizace zemědělství
v asijských ekonomikách se dokáže prosazovat i na pro tuto
společnost exotických trzích jako je Indie a Čína. Velký potenciál
vidíme v inovacích, které Deere dlouhodobě aplikuje ve svých
produktech. Předpokládáme, že společnost bude i nadále leaderem
v zavádění nových technologií a udrží si tak (nebo navýší) svoji pozici
na globálním trhu. Akcie společnosti tak doporučujeme zařadit
do portfolia.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení DE (Reuters); DE (Bloomberg)

Měna / trh USD / NYSE

Aktuální cena 158,35

Tržní kapitalizace 50,27 mld. USD (large cap)

Beta 0,88

Dividendový výnos 1,55 %

PE / Est. PE 23,24 / 16,17

Tržby dle segmentu
68 % Zemědělské stroje
19 % Stroje pro lesohospodářství a stavebnictví
10 % Finanční služby

Tržby geograficky
59 % USA
41 % zbytek světa
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

aktuální cena 158,35

MAX. UPSIDE +31,56 %

MAX. DOWNSIDE -39,69 %

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrových ukazatelích
EV/REVENUES, EV/EBITDA 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 171,90 USD
(+8,56 %) na konci roku 2018, a to při PE 18. V roce 2019 vidíme reálnou
cenu 196,82 USD (+24,29 %), a to při PE 17,1. V roce 2020 pak
208,33 USD (+31,56 %) při PE 16,2.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s ochlazením trhu, by se cena
akcie mohla pohybovat na úrovni 143,25 USD (-9,53 %) v roce 2018 při
PE 15, v roce 2019 165,74 USD (+4,67 %) při PE 14,4 a v roce 2020
179,40 USD při PE 13,9.

V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií až na hodnotě
95,5 USD (-39,69 %), což odpovídá ukazateli PE na hodnotě 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

CNH Industrial 0,62 2,60 37,69 18,42 3,90 0,07

AGCO Corp 0,64 1,76 23,60 17,69 0,56 0,08

Kubota Corp 1,37 1,85 17,57 - 0,64 0,11

Mahindra & Mahindra 1,19 3,55 25,02 24,94 1,69 0,13

Median 1,19 2,60 23,60 18,06 1,69 0,11

Deere & Co 1,69 5,26 23,24 16,17 4,19 0,27

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 181,58 USD (+14,67 %)

Struktura doporučení
15 - Strong buy (7), Buy (8)
07 - Hold (7)
01 - Sell (1), Strong Sell (0)

Mezi Peers lze zařadit především CNH Industrial, AGCO Corp, Kubota Corp
a indickou společnost Mahindra. Deere je však oproti svým konkurentům
mnohem diverzifikovanější firmou z pohledu tržeb. Společnost také
dosahuje mnohem stabilnějších příjmů, které souvisí s významným
postavením na trhu. Na žádném ze svých klíčových trhů (kromě Asie) nemá
Deere menší podíl než AGCO, CNH či Kubota. V Asii si pak udržuje
významný podíl na dynamických trzích, které ovládá většinou Mahindra.

Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
Poměrové ukazatele společnosti jsou aktuálně v souladu s trhem
i v souladu s historickými hodnotami. Indikátor, který vybočuje od Peers
je PB, který je na hodnotě 5,26 (Median Peers 2,60). PE je však na úrovni
konkurenčních titulů a proto si nemyslíme, že by vysoké PB ukazovalo
na vysokou cenu akcie. Vyšší PB souvisí s vyšším ROE, které je na úrovni
27 % (násobně vyšší než u Peers). Vysoké DE pak souvisí s finančními
službami společnosti a neindikuje tak vysokou provozní zadluženost.
Z pohledu Peer Group analýzy tak doporučujeme zařadit titul do portfolia.

Aktuální doporučení správní rady na akcie společnosti Deere & Co je BUY
s roční cílovou cenou 171,90 USD a 3Y cílovou cenou 208,33 USD.
Společnost vykazuje stabilní růst tržeb i zisků, a jedná se o nejsilnějšího
a největšího hráče v sektoru Farming Equipment na trzích severní Ameriky
a Evropy, a jde o globálně nejhodnotnější značku z celého odvětví.

Pro zemědělský sektor je v současnosti typická vyšší míra automatizace
a mechanizace, z čehož by měla společnost dlouhodobě těžit. Dynamiku
aktuálně spatřujeme v inovacích a investicích do autonomních řídících
systémů či do alternativních elektrických pohonů. Stejně nadějně vnímáme
probíhající expanzi firmy na asijské trhy v čele s Indií.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 3 - 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.

Zhruba 65 % analytiků oslovených agenturou Reuters doporučuje akcie
Microsoft k nákupu, a to s průměrnou roční cílovou cenou 181,58 USD.

Naopak doporučení k prodeji vyjádřil z dotázaných jediný analytik. Dalších
7 dotázaných doporučuje akcie držet.

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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