
Alphabet Inc. je mateřská společnost americké internetové
společnosti Google. Zaměřuje se na široké spektrum aktivit, jako
je například provoz internetového vyhledávače Google, vývoj
operačního systému Android či výzkum technologie autonomních vozů.

Společnost Alphabet byla založena v roce 2015 jakožto holdingová
společnost zastřešující aktivity společnosti Google a dalších dceřiných
společností jako například Calico (biotechnologie), Chronicle
(kyberbezpečnost), DeepMind (umělá inteligence), GV (venture
kapitálové investice) nebo Waymo (samořiditelná auta). Nosným
prvkem společnosti je však stále společnost Google generující přes
99 % všech tržeb. Ta byla založena již v roce 1998 Larry Pagem
a Sergeyem Brinem v Kalifornii. Původním a hlavním produktem
společnosti byl internetový vyhledávač Google. Společnost však
od svého založení prošla překotným vývojem a v současnosti její
produktové portfolio zahrnuje desítky produktů a služeb.

Od YouTube po autonomní taxi
Společnost dělí své podnikání do dvou segmentů, a to Google a Other
Bets.

V rámci segmentu „Google“ jsou řazeny aktivity, se kterými se většina
z nás potýká každodenně. Jedná se o produkty a služby jako Google
Ads, operační systém Android, prohlížeč Chrome, Google Maps,
YouTube či nejpoužívanější službu Google Search, která
je dennodenně využívána více než 3,5 miliardkrát, a jedná se tak
o nejnavštěvovanější webovou stránku světa.

„Other bets“ neboli doslova „ostatní sázky“ je segment zahrnující
povětšinou start-upy ve vlastnictví Alphabetu. Jedná se tak například
o společnost Nest, která vyvíjí a prodává inteligentní termostaty,
detektory kouře a další domácí gadgety. Dále je to Waymo, společnost
zaměřená na vývoj samořiditelných automobilů, jež je na špici v tomto
oboru a v roce 2018 má dokonce spustit flotilu autonomních taxi vozů
v americkém Phoenixu. Za zmínku stojí i zdravotně-výzkumná
společnost Verily, která kombinuje oblasti technologií, data science
a medicíny.

Hegemon online reklamy
V poslední době se zintenzivňuje debata ohledně toho, zda dominantní
postavení Googlu v některých oblastech již nehraničí s monopolním
postavením. Google má totiž například 90% podíl v oblasti
internetového vyhledávání a společně s Facebookem je zodpovědný
za 70 % celkového internetového provozu a více než 50 % globálních
tržeb z online reklamy. Hrozí tedy Googlu rozdělení na více společností
a podobný osud jako například historicky potkal AT&T či Standard
Oil?

Hlavním protagonistou v boji proti Googlu je Evropská unie, která
společnosti v červenci 2018 udělila bezprecedentní pokutu ve výši
5 miliard dolarů za porušení antimonopolních zákonů. Evropský
parlament nápad na rozdělení Googlu rovněž podporuje. Donald
Trump však komentoval udělení pokuty silně negativně a samotná
EU navíc nemá právní páky, aby rozdělení dosáhla. Rozdělení Googlu
na více společností tak prozatím zůstavá pouze v teoretické rovině,
což je pro investory pozitivní zprávou.

Je Alphabet/Google předražený?
Zdá se, že akcie Alphabet neznají strop – jen letos již přidaly
20 %. Je však tato cena adekvátní? Analytici Financial Times míní,
že akcie Alphabet jsou naopak levné. Dle jejich výpočtů investoři
za core byznys společnosti, což je poskytování reklamy a příjmy
plynoucí z Google Search, platí 16,5 násobek letošního
předpokládaného čistého zisku. Pro porovnání - index S&P 500,
reflektující 500 největších společností obchodovaných na americké
burze, se aktuálně obchoduje za 18násobek letošních budoucích zisků.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Alphabet je jednou z největších společností světa a hegemonem
s až monopolním postavením v oblasti online reklamy, internetového
vyhledávání a přidružených služeb. Z pohledu struktury firmy
doporučuje správní rada zařadit titul do portfolia fondu.
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Označení GOOGL.O (Reuters), GOOG:US (Bloomberg) 

Měna / trh USD / NASDAQ

Aktuální cena 1 264,65

Tržní kapitalizace 874,42 mld. USD (large cap)

Beta 1,12

EPS (2017) / EPS (2018) 35,72 USD / 39,72 USD

PE / Est. PE 33,96 / 31,37

Tržby dle segmentu
Google 99 %
Other Bets 1 %

Tržby geograficky

USA 47 %
EMEA 33 %
APAC 15 %
Other America 6 %

ODHADY ANALYTIKŮ

Zdroj dat : Thomson Reuters Eikon; uvedené hodnoty jsou v mil. USD
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FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nejdůležitějším segmentem z pohledu tržeb je „Google“. Segment „Other bets“ tvoří
pouhé 1 %. Celkové tržby společnosti v roce 2017 dosáhly 110 855 mil. USD
a meziročně vzrostly o 23 %. Segment „Google“ rostl o 23 %, zatímco „Ostatní“
o 49 %.

Tržby společnosti by v roce 2020 měly dle odhadů analytiků dosáhnout úrovně
192 129 mil. USD, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu v letech 2017 - 2020
20 %.

EBITDA dosáhla v roce 2017 úrovně 40 740 mil. USD a zaznamenala tak meziroční
růst o 11 %. EBITDA marže dosáhla úrovně 36,8 %. Analytici očekávají mírný nárůst
marží na úrovně okolo 37 % v roce 2020.

Ukazatel D/E (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) byl ke konci roku 2017 na 0,03.
Úrokové krytí (EBIT/úrokové náklady) bylo na konci 2017 na úrovni 265. Společnost
je totiž prakticky bez jakéhokoliv dluhu.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Alphabet je jednou z největších společností světa se silně rostoucím výhledem tržeb
a ziskovosti. Společnost je navíc konzervativně financována s velice nízkým
zadlužením. Z pohledu finanční analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.
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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 1 383,91 USD (+9,43%)

Struktura doporučení
40 - Strong buy (14), Buy (26)
3 - Hold (3)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Mezi Peers byly zařazeny společnosti, jež působí
v oblasti technologií, internetového vyhledávání,
sociálních sítí či obecně generují příjmy z on-line
reklamy. Mezi peers se tak nachází společnosti
Facebook a Twitter, provozovatelé
stejnojmenných sociálních sítí. Dále v peer group
figurují společnosti Amazon a Microsoft, které
podnikají v široké škále odvětví, nicméně se jejich
aktivity prolínají s činností společnosti Alphabet.
Peer group doplňují čínské internetové společnosti
Tencent a Baidu. Tencent je, volně řečeno,
čínským Facebookem, Googlem, Amazonem
a mnohým dalším v jednom. Baidu je lídrem
internetového vyhledávání v Číně. Skupinu uzavírá
Yandex - jednička internetového vyhledávání
v Rusku.

Poslední změny investičních doporučení:

29. srpna 2018 – Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 1 515 USD
20. července 2018 – Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu na 1 375 USD
20. července 2018 – RBC zvyšuje cílovou cenu na 1 400 USD
16. července 2018 – Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu na 1 350 USD
28. června 2018 – Barclays zvyšuje cílovou cenu na 1 350 USD
17. května 2018 – Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 1 250 USD

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 Alphabet je BUY
s roční cílovou cenou 1 271,04 USD a 3Y cílovou cenou 1 467,44 USD.
Společnost vykazuje silný růst tržeb a ziskovosti a rovněž vysokou provozní
marži. Společnost je navíc konzervativně financována a vykazuje velice
nízkou úroveň zadlužení. Alphabet je navíc jednou z největších společností
světa s aktivitami v širokém spektru perspektivních oblastí, ve kterých
je často lídrem, někdy by se dalo říci až monopolistou.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 3 - 7 %,
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:
Společnost Alphabet se při pohledu na valuační násobky může jevit jako podhodnocená (vyjma násobku P/E). Nižší násobky jsou však ospravedlněny nižším
očekávaným průměrným růstem tržeb v příštích třech letech a u násobku P/B rovněž nižším ROE. Valuaci společnosti tak lze označit za adekvátní vzhledem
k tržním očekávaním. Jasným pozitivem je velmi nizká zadluženost, kdy poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (ukazatel D/E) dosahuje hodnoty pouhých 0,02.

TOP PEERS P/S P/B P/E Est. P/E D/E ROE
Mcap

(mld. USD)
Revenues CAGR 

2018 - 2020
Div. Yield

Facebook Inc 10,49 6,42 24,35 24,55 0,00 0,27 508,90 44,38 % -

Twitter Inc 9,97 4,82 45,56 51,13 0,48 0,07 27,20 22,80 % -

Amazon.com Inc 4,53 26,90 175,54 111,41 1,31 0,10 942,72 38,96 % -

Microsoft Corp 7,66 10,23 28,31 25,79 0,97 0,39 845,50 17,21 % 1,52 %

Tencent Holdings Ltd 10,68 10,07 37,37 37,10 0,57 0,33 437,69 52,84 % 0,24 %

Baidu Inc 5,72 3,61 21,45 21,71 0,36 0,21 79,03 30,96 % -

Yandex NV 6,56 4,02 17,68 36,83 0,11 0,19 10,40 40,26 % -

Median 7,66 6,42 28,31 36,83 0,48 0,21 437,69 38,96 % 0,88 %

Alphabet 7,00 5,35 33,46 31,37 0,02 0,15 861,57 20,12 % 0,00 %

Zdroj dat: Thomson Reuters Eikon
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrovém ukazateli P/E.
Jednotlivé scénáře počítají s různými úrovněmi ocenění, od nejvíce
pozitivního „optimistického“ až po nejvíce negativní „krizový“ scénář.

Závěr citlivostní analýzy a doporučení správní rady:
V případě optimistického scénáře předpokládáme cenu akcií
1 271,04 USD (+0,51 %) na konci roku 2018, a to při P/E 32. V roce
2019 vidíme reálnou cenu 1 394,61 USD (+10,28 %), a to při P/E 29.
V roce 2020 pak 1 467,44 USD (+16,04 %) při P/E 26.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s ochlazením trhu, by se cena
akcie mohla pohybovat na úrovni 1 143,94 USD (-9,55 %) v roce 2018 při
P/E 28,8, v roce 2019 1 255,15 USD (-0,75 %) při P/E 26,10, a v roce
2020 1 320,70 USD (+4,43 %) při P/E 23,40.

V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií až na hodnotě
762,62 USD (-39,70 %), což odpovídá ukazateli P/E na hodnotě 19,20.

MAX. UPSIDE +16,04 %

MAX. DOWNSIDE -39,70 %

aktuální cena 1 264,65 USD
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