
451
521

748
807

962

1 098

136
172

276 259

338
402

108
150

260 210
272

339

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TRŽBY EBITDA ČISTÝ ZISK

Cognex Corporation je přední světovou společností podnikající
v oblasti strojového vidění. Společnost byla založena v roce 1981
v americkém Massachusetts a od té doby se rozrostla v globálního
hráče na popředí svého oboru působicího ve více než 20 zemích
s téměř 2 000 zaměstnanci.

Co je to strojové vidění?
Již od počátku první průmyslové revoluce hrálo lidské vidění
nezastupitelnou roli ve všech procesech průmyslové výroby. Lidský
zrak byl schopen toho, co žádný stroj nedokázal – lokalizovat
součástky při výrobě, kontrolovat tok komponentů a kvalitu výsledných
produktů. Na novodobé výrobní procesy však již lidský zrak nestačí –
výrobní linky jsou často plně automatizovány a chrlí produkty
dosahující malých rozměrů ve vysoké rychlosti. Tolerance odchylky
ve kvalitě či rozměrech je navíc obvykle velmi malá. A právě z těchto
důvodů vznikla oblast „machine vision“ neboli „strojového vidění“. Tato
technologie umožňuje strojům „vidět“ a to pomocí různých čidel,
laserů a dalších technologií. Strojové vidění bylo historicky doménou
výrobců spotřební elektroniky, kde jednotlivé komponenty obvykle
dosahují až miniaturních rozměrů. Technologický pokrok však
postupně umožnil užití strojového vidění i v jiných oblastech jako jsou
automotive či letectví.

Strojové vidění kombinuje kamery disponující inteligentním softwarem
analyzujícím obraz a následně je schopno zodpovídat otázky související
se snímaným obrazem. Tato technologie tak například slouží k přesné
lokaci a orientaci komponentů ve výrobním procesu, tak aby byl
výrobní robot naveden na správné umístění těchto komponent. Dalším
příkladem je snímaní čárových kódů výrobních komponent a jejich
sledování skrze celý výrobní postup nebo výstupní kontrola již
hotových výrobků. Výrobky strojového vidění tak lze shrnout dle toho,
na kterou ze čtyř následujících základních otázek odpovídají – Kde
je to?, Co je to?, Je to v požadované kvalitě? a Jaké to má rozměry?.

Široké portfolio sofistikovaných technologií
Cognex nabízí široké portfolio technologií strojového vidění. Produkty
lze tedy rozdělit do čtyř hlavních kategorií – software strojového
vidění, systémy strojového vidění, sensory a ID řešení.

Software strojového vidění od Cognex umožňuje zákazníkům
kombinaci proprietárního softwaru Cognex s kamerami, sensory
a dalšími stroji, které jsou na základě tohoto softwaru schopny
provádět celou řadu úkonů jako jsou lokace komponentů, jejich
identifikace, měření a podobně.

Systémy strojového vidění kombinují jak software, tak hardware
strojového vidění do uceleného celku, který je posléze dodán
zákazníkovi. Tyto integrované celky pak provádějí stejné úkony, jako
byly zmíněny o odstavec výše.

Sensory, na rozdíl od systémů, mají za úkol provádět pouze
jednoduché úkony jako například kontrola přítomnosti komponentů
či měření jejich velikosti.

ID řešení slouží k identifikaci objektů pomocí čtení známých čárových
kódů. Tyto produkty využívají zákaznící z široké škály oblastí,
namátkou automotive, letectví nebo farmacie, kteří ve zvýšené míře
využívají tzv. Direct Part Mark identifikaci, která zabezpečuje,
že je výrobní proces proveden ve správné sekvenci kroků a nebo
je rovněž využíván ve správě dodavatelského řetězce.

Korekce v prvním a druhém kvartálu zatraktivnila cenu akcie
Akcie Cognex v průběhu prvního a druhého kvartálu prošly korekcí,
kdy odepsaly více než 30 % své ceny v průběhu několika měsíců.
Hlavním důvodem byly nižší investice na straně hlavních odběratelů
společnosti, jako jsou výrobci smartphonů a souvisejících komponent,
což mělo za následek snížený výhled tržeb a ziskovosti pro rok 2018.
Akcie od svého minima již sice smazaly část ztrát po neočekávaně
silném druhém kvartálu a optikou valuačních násobků se dají označit
za relativně drahé, věříme však, že silné postavení společnosti v takto
atraktivním sektoru jako je strojové vidění a její finanční postavení
vyústí v další růst v příštích letech.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Cognex je společností s 30 letou historií v segmentu strojového vidění
a řadí se mezi přední globální společnosti v této oblasti. Strojové
vidění je rychle rostoucí části průmyslu, což souvisí s postupným
nárustem automatizace výroby a lze tak očekávat další budoucí
rozmach tohoto odvětví. Z pohledu struktury firmy doporučuje správní
rada zařadit titul do portfolia fondu.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

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

Měna / trh USD / NASDAQ

Aktuální cena 56,05

Tržní kapitalizace 9,64 mld. USD (mid cap)

Beta 1,69

EPS (2017) / EPS (E2018) 1,68 USD / 1,18 USD

PE / Est. PE 35,14 / 47,67

Tržby dle segmentu
Modular Vision Systems Division 88 %
Surface Inspections Systems Division 12 %

Tržby geograficky

Evropa 43 %
USA 24 %
Čína 14 %
Ostatní 19 %
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ODHADY ANALYTIKŮ

FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI (mil. USD)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2017 748 mil. USD a zaznamenaly silný
meziroční růst o 43,6 % způsobený růstem tržeb ve všech regionech a segmentech.

Dle odhadů analytiků by tržby měly pokračovat v růstu i v příštích letech a v roce
2020 dosáhnout úrovně téměř 1,1 mld. USD, což odpovídá průměrnému ročnímu
růstu v letech 2017-2020 13,6 %.

EBITDA dosáhla v roce 2017 úrovně 276 mil. USD a zaznamenala tak meziroční růst
o 60 %. EBITDA marže dosáhla úrovně téměř 37 %. Do budoucna analytici očekávají
mírný pokles maržovosti v roce 2018 a postupný návrat k 37 % v roce 2020.

Zajímavostí je, že Cognex historicky i v současnosti funguje bez dluhu a k žádnému
výraznému zadlužení by dle analytiků němělo dojít ani do budoucna.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Cognex je společností působící v rostoucím segmentu strojového vidění a tomu
i odpovídají silně rostoucí tržby, a to jak historicky, tak i výhledově. Společnost navíc
funguje bez jakéhokoliv dluhu a z tohoto pohledu se tak jeví jako velice stabilní.
Z pohledu finanční analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

COGNEX CORPORATION

SVĚTOVÝ LÍDR OBORU STROJOVÉHO VIDĚNÍ

5Y



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 56,20 USD ( +0,27 %)

Struktura doporučení
3 - Strong Buy (1), Buy (2)
8 - Hold (8)
1 - Sell (1), Strong Sell (0)

Mezi porovnatelné společnosti byly
za účelem Peer Group analýzy zařazeny
společnosti působící v oblasti strojového
vidění a automatizace výroby.

Jedná se o japonské společnosti Yaskawa,
Yokogawa a Keyence, které působí
v oblasti automatizace, kontrolních systémů
a strojového vidění. Peer Group uzavírá
americká společnost Roper Technologies
a německá ISRA Vision. Roper vyrábí
širokou škálu produktů pro průmysl
od softwaru po produkty fungující
na principu RFID. ISRA Vision vyrábí
produkty strojového vidění podobně jako
Cognex.

Poslední změny investičních doporučení:

2. Října 2018
D.A. Davidson zahajuje pokrytí s cílovou cenou 57 USD; Neutral

31. července 2018
Bernstein zvyšuje cílovou cenu na 62 USD; Outperform

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 Cognex
je ACCUMULATE s cílovou cenou pro 2019 58,09 USD a 3Y cílovou
cenou 68,45 USD.

Cognex je rychle rostoucí společností působící v atraktivním inovativním
oboru strojového vidění. Analytici rovněž očekávají silný růst tržeb
společnosti do budoucna a plusem je i nulové zadlužení společnosti.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 1 - 3 %,
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 Cognex je rychle rostoucí společností a rovněž je nadprůměrně profitabilní (ROE 25 %), a to navíc při nulovém zadlužení. Z pohledu Peer Group analýzy
se tak opravdu jedná o skvělou společnost. To se nicméně odráží ve vysokém ohodnocení společnosti měřeno optikou valuačních násobků P/S a P/B. Ukazatel P/E
je však víceméně na úrovni mediánu Peer Group. Z pohledu Peer Group analýzy doporučujeme společnost zařadit 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

Roper Technologies 6,32 4,23 36,21 25,93 0,77 0,15 30,87 9,54 % 0,55 %

Yaskawa Electric Corp 1,99 3,98 20,42 18,75 0,18 0,18 8,22 11,27 % 1,18 %

Yokogawa 1,62 2,43 30,60 24,91 0,11 0,08 5,81 6,30 % 1,22 %

Keyence 14,79 5,68 37,10 33,32 0,00 0,16 71,46 20,03 % 0,15 %

ISRA Vision 6,29 5,12 42,69 42,66 0,22 0,12 1,11 18,92 % 0,27 %

Median 6,29 4,23 36,21 25,93 0,18 0,15 8,22 11,27% 0,55 %

Cognex Corp 11,88 9,04 35,53 47,67 0,00 0,25 9,75 13,77 % 0,32 %

Zdroj dat: Thomson Reuters Eikon

17,28

31,81

61,16

43,66

58,09

68,45

26,20

34,85

41,07

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Optimistický Opatrný Pesimistický Negativní Krizový

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

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:
Při současné ceně vnímáme akcii jako poněkud nadhodnocenou,
a to vzhledem k nižším očekávaným výsledkům za rok 2018 a použití P/E
na aktuální úrovni cca 37. V případě optimistického scénáře však
předpokládáme v roce 2019 reálnou cenu 58,09 USD (+3,64 %), a to při
současném P/E 37. V roce 2020 pak již očekáváme cenu 68,45 USD
(+22,12 %), a to také v případě neměnného P/E na úrovni 37.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s ochlazením trhu, by se cena
akcie mohla v roce 2019 pohybovat na úrovni 52,28 USD (-6,72 %) při P/E
33 a v roce 2020 73,26 USD (+9,91 %) rovněž při P/E 33.

V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií až na hodnotě
26,20 USD (-53,26 %), což odpovídá ukazateli P/E na hodnotě 22.

aktuální cena 56,05 USD

MAX. UPSIDE +22,12 %

MAX. DOWNSIDE -53,26 %

COGNEX CORPORATION
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