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TRŽBY EBITDA ČISTÝ ZISK

Fresenius SE & Co KGaA je německá společnost podnikající v oblasti
zdravotnictví a je největším světovým poskytovatelem produktů
a služeb pro osoby s chronickým selháním ledvin. Společnost však
rovněž například provozuje největší síť privátních nemocnic
v Německu a Španělsku a podniká i v jiných zdravotnických oblastech.

Fresenius SE - globální zdravotnický kolos
Záběr Fresenius SE je opravdu široký a společnost dělí své podnikání
do čtyř segmentů – Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius
Helios a Fresenius Vamed.

Fresenius Medical Care je samostatnou společností listovanou
na německé burze, ve které Fresenius SE vlastní cca 30 % podíl.
Fresenius Medical Care je světově největším poskytovatelem produktů
pro dialýzu a podílí se na tržbách Fresenius SE více než 50 %.
Fresenius Medical Care po celém světě provozuje celkem 3 750
dialýzních center, ve kterých ročně obslouží přes 300 000 pacientů,
o které se stará přes 110 000 zaměstnanců.

Fresenius Helios je z pohledu tržeb druhou nejvýznamnější částí
Fresenius SE. Fresenius Helios je předním evropským provozovatelem
soukromých nemocnic. Společnost se dělí na Helios Germany, které
provozuje přes 230 zařízení v Německu a Helios Spain, které vzniklo
akvizicí Quirónsalud, španělské nemocniční jedničky, v roce 2017.

Fresenius Kabi je třetím nejvýznamnějším segmentem. Produktové
portfolio Fresenius Kabi zahrnuje intravenózní (nitrožilní) léky,
přípravky pro infuzní terapie a klinickou výživu a rovněž produkty
v oblasti biosimilars.

Nejmenším segmentem je Fresenius Vamed, společnost zaměřená
na výstavbu a provoz nemocničních zařízení. Za svou existenci
Fresenius Vamed úspěšně dokončil více než 800 projektů ve více než
80 zemích světa od Německa přes Kenyu až po Ekvádor.

Stárnoucí populace znamená vyšší výdaje na zdravotnictví
Světová populace stárne. Podíl starších lidí se zvětšuje v prakticky
všech zemích světa. Stárnutí populace je a bude jedním z hlavních
světových témat 21. století, podobně jako například změna klimatu,
a bude mít vliv na téměř celou společnost včetně sektorů jako
zdravotnictví, finance, doprava či sociální zajištění. Podle OSN se počet
seniorů – lidí starších 60 let – do roku 2050 zdvojnásobí (viz graf níže)
a do roku 2100 dokonce ztrojnásobí. Senioři jsou totiž nejrychleji
rostoucím segmentem světové populace. S rostoucím počtem seniorů
a prodlužující se délkou dožití souvisí i růst výdajů na zdravotnictví.
Ty se v zemích OECD za posledních 15 let více než zdvojnásobily
a jinak tomu není u celosvětového průměru (viz graf níže). Podobný
vývoj můžeme očekávat i do budoucna. Hlavními příčinami je zmíněný
demografický vývoj a rovněž bohatnoucí společnost. Zejména
rozvíjející se ekonomiky mají co dohánět - jak vidíme, tak světový
průměr zdravotních výdajů na hlavu je ve srovnání s OECD téměř
čtvrtinový.

Atraktivní valuace vybízí ke vstupu do pozice
Evropské akcie jsou letos ve stínu těch amerických (STOXX 600
-1,54 % vs. S&P 500 +8,95 %), což se odráží v relativně nízkých
valuacích evropských akcií. Nejinak je tomu u akcií Fresenius SE, jež
se aktuálně obchodují za násobky P/E viděné naposledy v roce 2014.
Fresenius SE se tak valuační optikou dá aktuálně označit za vcelku
levnou a atraktivní investici.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Fresenius SE je světovou jedničkou v oblasti dialýzy a evropským
lídrem v oblasti provozu soukromých nemocničních zařízení.
Společnost má navíc silnou pozici ve všech segmentech a působí
v perspektivním odvětví. Z pohledu struktury firmy doporučuje správní
rada zařadit titul do portfolia fondu.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Označení FREG.DE (Reuters), FRE:GR (Bloomberg) 

Měna / trh EUR / Xetra

Aktuální cena 63,24

Tržní kapitalizace 35,23 mld. EUR (large cap)

Beta 0,68

EPS (2017) / EPS (E2018) 3,61 EUR / 3,48 EUR

PE / Est. PE 17,64 / 18,17

Tržby dle segmentu

Fresenius Medical Care 52 %
Fresenius Helios 26 %
Fresenius Kabi 19 %
Fresenius Vamed 4 %

Tržby geograficky

North America 45 %
Europe 41 %
Asia/Pacific 9 %
South America 4 %
Africa 1 %
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ODHADY ANALYTIKŮ
FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2017 téměř 34 mld. EUR a zaznamenaly
silný meziroční růst o 16,5 %. Rok 2017 tak byl již 14 rokem v řadě, kdy
se společnosti podařilo tržby navýšit.

Dle odhadů analytiků by tržby měly pokračovat v růstu i v příštích letech a v roce
2020 dosáhnout úrovně 38 mld. EUR, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu
v letech 2017-2020 o 4 %.

EBITDA dosáhla v roce 2017 úrovně 6 mld. EUR a zaznamenala tak meziroční růst
o 9,5 %. EBITDA marže dosáhla úrovně 17,8 %. Analytici očekávají nárůst marží
zpět na úrovně okolo 19 % v roce 2020.

Ukazatel D/E (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) byl ke konci roku 2017 na 1,42.
Úrokové krytí (EBIT/úrokové náklady) bylo na konci 2017 na úrovni 5,7.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Fresenius SE je společností se silnými základy a se stabilním růstem tržeb jak
historicky (14 let nepřerušeného růstu tržeb), tak i do budoucna. Společnost
si rovněž udržuje atraktivní maržovost a ziskovost. Sektor, ve kterém Fresenius
působí, je navíc odolný proti ekonomickým výkyvům. Z pohledu finanční analýzy
doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

FRESENIUS SE & CO KGAA

ZDRAVOTNICKÝ KOLOS S ATRAKTIVNÍ VALUACÍ
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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 77,33 EUR (+22,28 %)

Struktura doporučení
16 - Strong Buy (9), Buy (7)
5 - Hold (5)
2 - Sell (2), Strong Sell (0)

V případě Fresenius SE stěžuje výběr
relevantní Peer Group skutečnost,
že společnost působí ve čtyřech různých
segmentech a najít tak podobnou
společnost je složité. Mezi Peers byly
zařazeny společnosti provozující síť
soukromých nemocnic v Německu
a Skandinávii Rhoen Klinikum AG
a Capio AG a společnost DaVita Inc
poskytující služby v oblasti dialýzy.
Skupinu uzavírají společnosti Baxter
a Medtronic. Medtronic je výrobcem
různých lékařských zařízení a Baxter je
farmaceutická společnost vyrábějící,
mimojiné, produkty pro léčbu ledvinových
onemocnění.

Poslední změny investičních doporučení:

25. září 2018
Jefferies stanovuje cílovou cenu 59 EUR, doporučení Hold.

6. srpna 2018
UBS stanovuje cílovou cenu 57 EUR, doporučení Sell.

31. července 2018
Independent Research stanovuje cílovou cenu 80 EUR, doporučení Buy.

6. června 2018
Kepler Cheuvreux stanovuje cílovou cenu na EUR 82, doporučení 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 Fresenius SE je BUY
s roční cílovou cenou 66,12 EUR a 3Y cílovou cenou 81,40 EUR.

Fresenius SE je světovou jedničkou v dialýze a největším provozovatelem
sítě soukromých nemocnic v Německu a Španělsku. Společnost podniká
v atraktivním sektoru zdravotnictví, který bude do budoucna se stárnoucí
populací nabývat na důležitosti a objemu.

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.
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Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
Společnost Fresenius SE se při pohledu na Peer Analýzu jeví jako atraktivně naceněná společnost. Odhad růstu tržeb je pro Fresenius SE sice o něco nižší než
medián Peer Group, čemuž by měly odpovídat nižší valuační násobky, ty jsou však v případě Fresenius SE hluboce pod mediánem. Otazníkem může být relativně
vyšší ukazatel Debt-to-Equity společnosti v porovnání s Peers, Fresenius SE však s takovouto úrovní zadluženosti operuje dlouhodobě (ukazatel D/E osciluje
okolo hodnoty cca 1,5). Z pohledu Peer Group analýzy 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

DaVita Inc 1,06 2,86 28,18 17,92 2,32 0,14 11,96 8,40 % 0,00 %

Baxter International Inc 3,74 4,64 28,10 25,85 0,39 0,16 41,19 7,87 % 0,99 %

Medtronic PLC 4,44 2,65 23,88 19,21 0,50 0,13 132,85 5,42 % 2,03 %

Capio AB 0,45 1,21 21,43 15,73 0,75 0,08 808,00 9,08 % 1,87 %

Rhoen Klinikum AG 1,20 1,34 40,98 35,72 0,03 0,03 1,73 5,25 % 0,99 %

Median 1,20 2,65 28,10 19,21 0,50 0,13 11,96 7,87 % 0,99 %

Fresenius SE 1,05 2,44 17,64 18,47 1,32 0,14 40,93 5,94 % 1,19 %

Zdroj dat: Thomson Reuters Eikon

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

Závěr citlivostní analýz y a doporučení správní rady:
V případě optimistického scénáře předpokládáme cenu akcií 66,12 EUR
(+4,55 %) na konci 2018, a to při P/E 19. V 2019 vidíme reálnou cenu
75,00 EUR (+18,60 %), a to při P/E 20. V 2020 pak
81,40 EUR (+28,72 %) rovněž při P/E 20.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s ochlazením trhu, by se cena
akcie mohla pohybovat na úrovni 59,51 EUR (-5,90 %) v 2018 při P/E
17,10, v 2019 67,50 EUR (+6,74 %) při P/E 18 a v 2020 73,26 EUR
(+15,84 %) rovněž při P/E 18.

V případě krizového scénáře očekáváme ceny akcií až na hodnotě
39,67 EUR (-37,27 %), což odpovídá ukazateli P/E na hodnotě 11,40.

aktuální cena 63,24 EUR

MAX. UPSIDE +28,72 %

MAX. DOWNSIDE -37,27 %

FRESENIUS SE & CO KGAA

ZDRAVOTNICKÝ KOLOS S ATRAKTIVNÍ VALUACÍ


