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Dividendoví Aristokraté
Dividendoví aristokraté jsou skupina jednapadesáti podniků z indexu S&P 500, kteří zvyšují 
dividendu již minimálně 25 let v řadě.

Jsou to nejlepší z nejlepších růstových dividendových akcií. Dividendoví aristokraté mají za sebou 
dlouhou historii v překonávání trhu.

Požadavky, které musí splňovat dividendový šlechtic:

•      Musí být z indexu S&P 500

•      Má 25+ let v řadě navyšovanou dividendu

•      Musí splňovat nějaké minimální požadavky na velikost a likviditu

Představení
Index dividendových šlechticů v posledním desetiletí překonal trh s velkým náskokem a s nižší 
volatilitou.
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Výkon dividendových šlechticů za rok proti indexu S&P 500 je na následujícím obrázku:
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Dividendoví aristokrati přinesli vynikající rizikově vážený výnos za posledních 25 let. Rizikově 
vážený výnos indexu dividendových aristokratů za poslední desetiletí je daleko vyšší než indexu 
S&P 500. Celková vyšší návratnost s nižší volatilitou je "svatým grálem" investování. Stojí tedy za 
to podrobně prozkoumat dividendové šlechtice a zjistit proč se jim tak dobře dařilo.
Všimněte si, že velká část překonání výkonnosti vzhledem k indexu S&P 500 je v době recese 
(2000- 2002; 2008). U dividendových šlechticů je historicky možné vidět menší poklesy proti S&P 
500 v době recese. To dělá držení akcií v době recese mnohem jednodušší. V roce 2008 poklesl 
index dividendových šlechticů o 22 %, Index S&P 500 o 38%. Velké podniky se silnou konkurenční
výhodou jsou schopny generovat dostatek volných peněžních prostředků ( cashflow) i po čas recese.
To jim umožňuje získávat další podíl na trhu zatímco menší a slabší podniky bojují o přežití.
Index dividendových šlechticů porazil trh v posledních deseti letech…..

Věřím, že akcie vyplácející dividendu překonávají akcie nevyplácející dividendu ze tří 
důvodů:

1. U společnosti vyplácející dividendu je pravděpodobné, že vytváří zisk nebo cashflow a 
proto může dividendu vyplatit akcionářům. To vylučuje pre-zisk start-upů a krachujících firem. 
Stručně řečeno vylučuje to nejriskantnější akcie.

2. Firma, která vyplácí dividendy pravidelně, musí být opatrnější s výběrem dalších růstových 
projektů, kterým přidělí kapitál, protože část svých peněžních toků (cashflow) vyplácí jako 
dividendu. Právě pečlivé hodnocení každého projektu kterému má být přidělen kapitál je 
pravděpodobně další hodnota pro akcionáře.

3. Akcie, které platí dividendy jsou ochotny odměnit akcionáře hotovostní výplatou. To je známkou 
toho, že vedení společnosti je k akcionářům přátelský.
Domnívám se, že dividendoví šlechtici překonali trh a další dividendové společnosti, protože jsou v
průměru vyšší kvality podnikání.
Kvalitní firma by měla průměrné podnikání překonávat dlouhou dobu.
Firma která mohla navyšovat dividendu 25 po sobě jdoucích let musí mít, nebo alespoň měla, velmi
velkou konkurenční výhodu.

8



Přehled Sektorů

Členění dividendových šlechticů do jednotlivých sektorů je uvedeno níže:

Top 3 sektory podle váhy v indexu dividendových šlechticů jsou spotřební zboží, průmysl a 
zdravotnictví.
Váha těchto sektorů v indexu S&P 500 pro porovnání je uvedena níže:
Spotřební zboží : 9,3 %
Průmysl : 10,2%
Zdravotnictví : 13,7%
Index dividendových šlechticů je vzhledem k indexu S&P 500 nakloněn spotřebnímu zboží a 
průmyslu. Je také výrazně podvážen v oblasti informačních technologií kde toto odvětví zaobírá své
místo jen z 2% za to index S&P 500 21,3% z indexu. Index dividendových šlechticů je obdobou 
dividendových podniků Warrena Buffetta; podváženost technologií, nadváha vysoce kvalitních 
zavedených podniků ve stabilním odvětví. Index dividendových šlechticů je naplněn stabilními 
podniky „staré ekonomiky“ výrobců konzumních produktů a průmyslu; 3M(MMM), Coca-
cola(KO) a Johnson & Johnson(JNJ). Tyto nudné společnosti pravděpodobně nebudou generovat 
růst zisku o 20%+ ročně, ale stejně tak je velmi nepravděpodobné, že budeme svědky velkého 
poklesu zisku.

Analýzy jednotlivých aristokratů
Dále v této publikaci si představíme jednotlivé společnosti skupiny Dividendových aristokratů a 
provedeme analýzu každé z nich za uplynulý rok 2017. 
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Dividendový aristokrat: AT&T
•  Společnost AT&T zvýšila dividendu již 33 let v řadě a má prostor pro budoucí růst.

•  Budoucí růst společnosti AT & T bude podporován akvizicemi.

Přehled podnikání
AT & T je jedním z největších poskytovatelů kabelové a satelitní televize, bezdrátových a 
širokopásmových služeb v USA. Má tržní kapitalizaci ve výši 241 miliard dolarů. V roce 2016 se 
tržby AT & T zvýšily o 12% na 168 miliard dolarů. Růst příjmů byl způsoben kombinací 
organického růstu a růstu z předchozí akvizice společnosti DirecTV. Upravený zisk na akcii vzrostl 
o 5% na 2,48 USD. Výhody akvizice DirecTV jsou jasné. AT & T získala nové zákazníky a tím i 
nové příjmy.

Zdroj: Q2 Výkaz zisku , strana 5

Co dělá telekomunikační společnost jako je AT & T tak působivou dividendovou akcií je to, že 
vytváří obrovské množství volných peněžních toků. Je vysoce výnosná a může zvýšovat ceny. To 
zajišťuje vysokou úroveň peněžních toků, které se vracejí akcionářům telekomunikační společnosti 
prostřednictvím dividend. Společnost AT & T vytvořila v roce 2016 volné peněžní toky ve výši 17 
miliard dolarů.

Ale síla pouze v ceně často vyzývá ke konkurenčním válkám. To se děje právě teď, zvlášť pokud 
jde o bezdrátový průmysl. V americkém telekomunikačním průmyslu je velká konkurence. Nízko 
cenový konkurent, jako je T-Mobile USA ( TMUS ), získává podíl na trhu a podkopává tak 
průmyslové giganty. T-Mobile nabízí neomezené datové balíčky za nižší ceny, což způsobilo, že 
Verizon ( VZ ) začal nabízet
svůj vlastní neomezený datový balíček.Hospodářská soutěž je tvrdá, což ztěžuje organický růst. 
Výsledkem toho je, že nejvýznamnějšími růstovými katalyzátory AT&T, které ji posouvají kupředu,
jsou spojování a akvizice(M & A).
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Perspektivy růstu
Telekomunikační průmysl se mění. Hlavní telekomunikační společnosti značně prosazují média, 
mají schopnost vlastnit obsah a distribuovat ho. Mezi významné TRANSAKCE, které se udály, 
patří akvizice společnosti Comcast ( CMCSA ), která získala zbývajících 49% NBCUniversal, za 
16,7 miliardy dolarů. Společnost Comcast také získala Dreamworks za 3,8 miliardy dolarů v roce 
2016. AT & T ji následuje. DOHODLA SE na zakoupení společnosti Time Warner ( TWX ) v 
masivní TRANSAKCI ve výši 85 miliard dolarů . To ji poskytne televizní a prémiový internetový 
obsah včetně TNT, TBS, CNN, HBO a Cinemax. Stane se také vlastníkem filmového studia 
společnosti Warner Bros.

Zdroj: Time Warner Acquisition Presentation , strana 6

Za předpokladu, že bude dohoda schválena, bude mít společnost AT & T přibližně 144 milionů 
mobilních zákazníků a 45 milionů předplatitelů videa po celém světě. Tím, že společnost AT & T 
vlastní obsah i technologie, kterými je dodáván, může využít své konkurenční výhody. 
Diverzifikuje příjmy a zrychlí jejich růst. Kromě toho, jako poskytovatel a nákupčí obsahu, 
přidáním Time Warneru se zajistí proti zvyšování nákladů na obsah.

Společnost AT & T očekává, že obchod s Time Warnerem bude dokončen do konce roku. Celkově 
společnost AT & T očekává růst příjmů v polovině roku 2017. Očekává se, že volné peněžní toky se
oproti roku 2016 zvýší o 7%, což by společnosti mělo umožnit, aby i nadále zvyšovala dividendu.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod pro společnost AT & T je její síť. Vynaložila 
miliardy na rozvoj své sítě, která ji odlišuje od konkurence. Společnost AT & T vynaložila více než 
140 miliard dolarů na svou síť od roku 2002 do roku 2016 , včetně široké škály akvizic.

Díky těmto investicím je společnost AT & T na špičce amerického telekomunikačního průmyslu 
spolu s Verizon, pravděpodobně jediným telekomunikačním podnikem, který může soutěžit ve 
stejném měřítku jako AT & T. Koncentrace telekomunikačního průmyslu pomáhá zvýšit ziskovost 
společnosti AT & T.

Společnost AT & T zůstala zisková i během Velké recese. Zisky na akcii během Velké recese jsou 
následující:
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• Zisk na akcii v roce 2007 činil 2,76 USD
• Zisk na akcii v roce 2008 činil 2,16 USD (22% pokles)
• Zisk na akcii v roce 2009 činil 2,12 USD (pokles o 1,8%)
• Zisk na akcii v roce 2010 činil 2,29 USD (8% nárůst)

Zisky na akcii společnosti AT & T klesly během Velké recese, což lze očekávat. Rozpočtové 
náklady, jako je kabelová televize, jsou jednou z věcí, které spotřebitelé mohou vypustit ze svých 
rozpočtů, když se ekonomika dostane do recese.

I přesto společnost AT & T zůstala během recese vysoce zisková a v roce 2010 se vrátila k růstu. To 
jí umožnilo pokračovat v každoročním zvyšování dividend.

Ocenění a očekávané výnosy
Mnoho finančních webových stránek ukazuje AT & T s poměrem cena / zisk 18-19. Pokud jde o 
příjmy GAAP, je to přesné, ale společnosti AT & T vznikla řada jednorázových výdajů ze zisku na 
akcii. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednorázové položky, může být užitečnější vyhodnotit 
společnost AT & T z hlediska jejích upravených zisků na akcii. Na základě upravených zisků na 
akcii z roku 2016 ve výši 2,48 USD se ocenění AT & T pohybuje na poměru ceny a zisku 15,8. 
Jedná se o poměrně nízký poměr mezi cenami a zisky, neboť index S & P 500 má průměrný poměr 
ceny a zisku 25. AT & T by mohl být mírně
podhodnocené. Celkové výnosy společnosti AT & T budou generovány z růstu zisku a dividend. 
Rozpis potenciálních výnosů je následující:

• 2% -4% růst tržeb
• 1% zvyšování marže
• 5% dividendový výnos

V tomto scénáři by celková návratnost společnosti AT & T dosáhla 8% -10% ročně. Není divu, že 
dividenda společnosti AT & T bude představovat podstatnou část celkových výnosů. Společnost AT 
& T distribuovala v roce 2016 přibližně dvě třetiny volného peněžního toku v dividendách 
akcionářům. Výplata dividend se jeví jako bezpečná a prostor pro mírné navýšení tu stále je.

Závěrečné myšlenky
Společnost AT & T má téměř všechny vlastnosti, které by investoři měli hledat. Je vysoce zisková, 
vytváří hodně peněžních toků a vyplácí bezpečný 5% dividendový výnos. Trvalým problémem pro 
společnost AT & T je zvýšená úroveň konkurence v bezdrátovém průmyslu, která nevykazuje žádné
známky zpomalení.

Nicméně dlouhodobý výhled společnosti AT & T zůstává jasný. Má velikost a finanční sílu překonat
konkurenci. Nové technologie, které by měly být zavedeny v příštím roce, jako například 5G, by 
měly pomoci obnovit konkurenceschopnost společnosti AT & T. Celkově je společnost AT & T 
vysoce kvalitní dividendový aristokrat a přirozená volba pro investory, kteří hledají vysoké příjmy.
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Dividendový aristokrat: Consolidated Edison
• Společnost Consolidated Edison zvýšila dividendu již 43 po sobě jdoucích let.

• Jedná se o jediného zástupce v sektoru utilit mezi Dividendovými aristokraty.

• Zdá se , že akcie jsou mírně nadhodnocené, ale zůstávají atraktivní volbou na důchod.

Přehled podnikání
Consolidated Edison je regulovaná společnost zabývající se elektrickou energií a plynem. 
Společnost vytváří roční tržby ve výši přibližně 12 miliard dolarů a má 49 miliard dolarů aktiv. Má 
čtyři provozní segmenty:

• Elektřina (71% tržeb)
• Plyn (14% tržeb)
• Pára (5% tržeb)
• Ostatní (10% tržeb)

Třem miliónům zákazníků dodávají elektrickou energii a plyn jednomu miliónu klientů v New 
Yorku. Provozují přenos elektrické energie, plynu, páry a podnikají v oblasti zelené energie.

Zdroj: Q2 Výkaz zisku , strana 4

V roce 2016 společnost ConEd zvýšila výnosy na akcii o 2% na 4.15 USD. Růst byl způsoben 
příznivým počasím, vyššími příjmy z elektřiny a plynu a přírůstkem zákazníků. Společnost ConEd 
pokračovala v trvalém růstu v roce 2017. Upravený zisk na akcii vzrostl o 4% během prvních dvou 
čtvrtletí roku.
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Perspektivy růstu
Elektřina není růstový průmysl. Existuje velice málo oblastí v USA kde ještě nemají elektřinu. Růst 
příjmů bude obvykle překračovat inflaci o několik procentních bodů každý rok. Pomocí odhadů 
ValueLine společnost Consolidated Edison zvýší výdělky o 3% v roce 2017 a o 4% v roce 2018.
Budoucí růstové faktory společnosti Consolidated Edison jsou noví zákazníci a růst sazeb. Jednou z
výhod plynoucích z fungování regulovaného odvětví je skutečnost, že utility jsou oprávněny 
pravidelně zvyšovat sazby, což prakticky zajišťuje stabilní úroveň růstu.

Zdroj: Q2 Výkaz zisku , strana 20

V roce 2017 byl společnosti schválen plán navyšování sazeb v příštích třech letech, a to jak v 
odvětví dodávky elektřiny, tak i plynu. Společnost Consolidated Edison očekává, že do roku 2019 
každoročně zvýší základní sazbu o 5.5%.
Jedním z potencionálních rizik pro budoucí růst jsou rostoucí úrokové sazby, které mohou zvýšit 
náklady na kapitál pro společnosti využívající dluh, jako například veřejné služby. Naštěstí je 
Consolidated Edison v silném finančním stavu. Má úvěrový rating investičního stupně BBB+ a 
skromnou kapitálovou strukturu s 51% dluhem a 49% vlastním kapitálem.
Společnost má v roce 2018 splatnost dluhu ve výši 1.28 miliardy dolarů, ale v následujících letech 
se splatnost sníží na 574 miliónů dolarů v roce 2019 a 788 miliónů dolarů v roce 2020. Společnost 
Consolidated Edison by měla mít finanční prostředky na zvládnutí splácení dluhu a kapitálových 
výdajů.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Možná největší konkurenční výhoda pro veřejné služby je těžká regulace tohoto odvětví. Výroba a 
přenos elektrické energie a plynu jsou záležitostí národní bezpečnosti. Vzhledem k těmto 
regulačním překážkám, utility nemají mnoho konkurenčních hrozeb.
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Zatímco mnoho společností zaznamenalo v letech 2008 a 2009 výrazný pokles výdělku, 
Consolidated Edison se držel poměrně dobře. Výnosy na akcii během Velké recese jsou uvedeny 
níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3.48 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 3.36 USD (3% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 3.14 USD (7% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 3.47 USD (11% nárust)

Výnosy společnosti se snížily v letech 2008 a 2009, ale v roce 2010 se zotavily. Společnost stále 
vytvářela dostatečné zisky, dokonce i v nejhorším období hospodářského poklesu. Tato odolnost 
umožnila společnosti Consolidated Edison každoročně zvýšit dividendu.
Jedním z důvodů, proč utility vytvářejí stabilní příjmy, je to, že jejich obchodní modely jsou velmi 
stabilní. Každý potřebuje elektřinu i během recese.

Ocenění a očekávané výnosy
Consolidated Edison se zdá být mírně nadhodnocená. Na základě upraveného zisku na akcii ve výši 
4.15 USD v roce 2016 má akcie poměr ceny a zisku 19.5. To je pod průměrem indexu S&P 500, 
který činí zhruba 25. Avšak utility se obvykle obchodují s nižším oceněním než širší trh vzhledem k 
jejich nízkému růstu zisku.
Akcie se v uplynulých několika letech těšily delší rally, což způsobilo že jejich ocenění vzrostlo.
Konsolidovaný poměr ceny a zisku společnosti Edison se v letech, kdy došlo k ukončení velké 
recese výrazně zvýšil.

 
Zdroj: Ycharts

To mělo další následek a tím je snížení současného dividendového výnosu.
Vedle změn v násobku ceny ku zisku budou budoucí výnosy generovány růstem příjmů a 
dividendami. Potencionální rozpis očekávaných výnosů je následující:

• 4%-6% nárust výdělku
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• 3.4% dividendový výnos

Podle těchto předpokladů by investoři získali výnosy ve výši 7% - 10% ročně, plus mínus podle 
změny násobku ceny ku zisku. Důležité je, že dividenda je bezpečná. Consolidated Edison má 
výplatní poměr ve výši 60 - 70% ročního upraveného zisku na akcii.

Současná dividenda ve výši 2.76 USD na akcii představuje méně než 70% z předpokládaného zisku 
na akcii v roce 2017. Což znamená, že dividenda je v rámci cílových výplatních poměrů.

Závěrečné myšlenky
Kombinace nízkého růstu, vysokého ocenění a nižšího než průměrného výnosu z dividend činí 
společnost Consolidated Edison v současné době relativně neatraktivní volbou pro růstové 
investory.

Consolidated Edison však může stále dobře posloužit dividendově růstovým investorům. Akcie 
nabízejí bezpečný výnos z dividend a zatímco výnos 3.4% nemusí být příliš působivý, stále 
překonává 2% průměrný výnos indexu S&P 500. A společnost Consolidated Edison by měla 
každoročně vyplatit zvýšenou dividendu.
Výsledkem je , že i když investoři nemusí považovat Consolidated Edison za přitažlivou, 
dividendově růstovému investorovi stále stojí za to pořídit si ji na důchod.
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Dividendový aristokrat: Federal Realty Investment
Trust

• Federal Realty Investment Trust je jediná REIT společnost, která je dividendovým 
aristokratem.

• Tato REIT společnost se zaměřuje na vysoce příjmové, hustě osídlené oblasti, které jí dávají 
určitou odolnost vůči recesi.

• Podívejte se na podrobné hodnocení ocenění a růstu Federal Realty Investment Trust.

Přehled podnikání

Zdroj: Výkaz příjmů za druhé čtvrtletí , strana 5

Federal Realty byla založena v roce 1962. Jako realitní kanceláře je REIT obchodní model založený
na vlastnění a pronajímání společností. Využívá významnou část svých příjmů z pronájmu, stejně 
jako externí financování, na získávání nových nemovitostí. To pomáhá vytvářet efekt "sněhové 
koule" - zvyšující se příjmy v čase. Federal Realty Investment Trust vlastní především nákupní 
centra. Rovněž působí v oblasti rekonstrukce víceúčelových nemovitostí, včetně maloobchodních, 
bytových a kondomií. Portfolio je vysoce diverzifikované z hlediska nájemní základny. Žádný 
jednotlivý průmysl nepředstavuje více než 9% portfolia a žádný jediný nájemce nepřekročí více než
3%.

Má vysoce kvalitní portfolio nemovitostí, které tvoří 99 nemovitostí. Přibližně 95% nemovitostí 
společnosti Federal Realty Investment Trust bylo od 2.čtvrtletí pronajato. Jeho činnost je 
geograficky zaměřena na východní a západní pobřeží, stejně jako na jižní Floridě, ačkoli nedávno se
společnost rozšířila i na středozápad. Její hlavní trhy jsou Washington DC, New York, Philadelphia, 
Boston, San Francisco a Los Angeles.
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Investiční strategie společnosti spočívá ve sledování  hustě osídlených, bohatých komunit s vysokou
poptávkou po komerčních a rezidenčních nemovitostech.

Tato strategie přispěla k silnému růstu v posledních několika letech.

Perspektivy růstu
Růst společnosti Federal Realty Investment Trust pochází z nových nemovitostí a zvyšování 
nájemného. V roce 2016 společnost Federal Realty navýšila finanční prostředky z provozu (jinak 
známá jako FFO) o 12% na 5,65 dolarů na akcii, což je rekord společnosti. FFO je finanční metrika,
která není GAAP a která analyzuje hotovostní tok dostupný pro distribuci. V předcházejícím 
pětiletém období Federal Realty zvýšila FFO v průměru o 7% ročně.

Růst v roce 2016 byl způsoben nárůstem výnosů z pronájmu o 7,7%, který vzrostl na rekordních 
802 milionů dolarů. Nedávná leasingová činnost se dokončuje při vyšších průměrných nájemních 
cenách, než
ve stávajícím portfoliu, což je dobrým znamením, že budoucí výnosy z pronájmu budou růst.

Zdroj: Výkaz zisku za druhé čtvrtletí , strana 11

Roku 2017 se formuje další rok pomalého a stálého růstu. FFO se během prvních šesti měsíců 
zvyšuje o 5% a bude pravděpodobně i nadále růst. V posledním čtvrtletí Federal Realty podepsalo 
111 pronájmů, které zahrnovaly více než 430 000 čtverečních stop obchodního prostoru. Také 
oznámilo, že vytvoří nový společný podnik se společností Primestor Development Inc., ve kterém 
bude společnost Federal Realty vlastnit přibližně 90% podílu na podnikání.

Společný podnik bude mít zájem na šesti nákupních centrech a jednom centru v rekonstrukci. Nové 
aktivity by měly udržovat "efekt sněhové koule" neporušený.

Společnost očekává, že hodnota FFO za akcii se v roce 2017 bude pohybovat v rozmezí od 5,86 do 
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5,94 USD, což představuje růst o 3,7% -5,1% oproti roku 2016.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Jedním ze způsobů, jakými REIT vytváří konkurenční výhodu, je investice do nejkvalitnějších 
portfolií. Federal Realty Investment Trust to učinila tím, že se zaměřila na bohaté oblasti země, kde 
poptávka přesahuje nabídku.

Federal Realty má výhodu příznivé ekonomické situace, s vysokou mírou obsazenosti a schopnosti 
zvyšovat nájemné. Další konkurenční výhodou pro Federal Realty je silná bilance. Společnost má 
rating A- od společnosti Standard & Poor's, což je solidní investiční stupeň a je to vysoké ocenění 
pro REIT. Tyto konkurenceschopné síly umožnily Federal Realty dobře fungovat během poslední 
recese. Federal Realty FFO během Velké recese je uvedeno níže:

• 2007 FFO za akcii ve výši 3,63 USD
• 2008 FFO za akcii ve výši 3,87 USD (zvýšení o 6,6%)
• 2009 FFO za akcii ve výši 3,87 USD ( stejné )
• 2010 FFO za akcii ve výši 3,88 USD (0,3% zvýšení)
• 2011 FFO za akcii ve výši 4,00 USD (3% nárůst)

FFO bylo během recese stabilní nebo se zvýšilo. Což byl pozoruhodný úspěch dokazující sílu 
podnikání Federal Realty.

Ocenění a očekávané výnosy
Podle FFO za akcii ve výši 5,65 USD z roku 2016, se akcie Federal Realty obchodují s poměrem 
cena ku FFO 22. Investoři to mohou považovat za podobný poměr jako cena ku zisku na akcii. Na 
základě tohoto ocenění se může Federal Realty zdát mírně nadhodnocená. REIT společnost 
zpravidla nevytváří dostatečně rostoucí FFO, aby ospravedlnila poměr ceny ku FFO vyšší než 20. A
stoupající úrokové sazby by mohly zkomplikovat růst FFO - a následně i budoucí ocenění. Budoucí 
výnosy budou tudíž spočívat většinou z růstu FFO a dividend.
Předpověď budoucích výnosů je následující:

• Růst FFO o 5-7%
• 2% dividendový výnos

Podle tohoto scénáře by celkové výnosy dosáhly přibližně 8-11% ročně plus nebo mínus jakékoliv 
změny násobku ceny k FFO.
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Zdroj: Výkaz příjmů za druhé čtvrtletí , strana 50

Dosavadní dividendový výnos ve výši 3,2% může být zklamáním, protože pro REIT je to poměrně 
nízký výnos. Nicméně, Federal Realty Investment Trust to vynahrazuje svým silným růstem 
dividend.

Tu zvýšila již 50 let v řadě, včetně navýšení o 2% v červenci.

Společnost zvyšuje dividendu konzistentně vysokou sazbou. Podle Federal Realty si v průběhu 
50letého období udržuje 7% složenou roční míru růstu dividend. Dividenda se zdá být bezpečná. 
Společnost Federal Realty má výplatní poměr nižší než 70% FFO a poměr spravovaného dluhu k 
EBITDA 5,8.

Závěr
REITs společnosti nabízejí pravidelnou dividendu s vysokým výnosem. Je proto jednoduché 
pochopit, proč jsou mezi dividendovými investory tak oblíbené. Federal Realty však nemá vysoký 
dividendový výnos, zejména pro REIT. Je to proto, že se trvale obchoduje za vysokou cenu. 
Nicméně vysoce kvalitní podniky mají tendenci k nadprůměrnému ocenění. Investoři, kteří se 
zajímají pouze o získání vysokých příjmů, nemusí být z Federal Realty ohromeni. Řekl bych, že je 
to dobrá volba pro dividendově růstové investory.
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Dividendový aristokrat: ADP
• Automatic Data Processing patří mezi nejbezpečnější a nejrychleji rostoucí dividendové 

aristokraty.
• Bohužel, akcie společnosti se prodávají s velkou přirážkou.
• Je Automatic Data Processing vhodná k nákupu za současnou cenu?

Přehled podnikání
ADP je společnost poskytující outsourcing služby. Byla založena v roce 1949 a začala s jediným 
klientem. V téměř 70ti letech se společnost ADP stala vedoucí společností v oblasti mzdového 
outsourcingu a lidských zdrojů. Má přibližně 700 000 klientů ve více než 110 zemích světa.

ADP má dva obchodní segmenty:

• zaměstnavatelské služby ( 81% příjmů )
• služby profesionálním zaměstnavatelským organizacím ( 19% příjmů )

ADP poskytuje služby včetně mzdové agendy, správy benefitů a řízení lidských zdrojů firmám 
všech velikostí. Poptávka po službách společnosti ADP je vysoká, neboť společnosti se pak mohou 
zaměřit na své hlavní obchodní aktivity.

Zdroj: 2017 Prezentace investorů , strana 3

ADP má vysoce diverzifikovaný seznam klientů. Žádný zákazník nepředstavuje více než 2% 
ročních příjmů.
Společnost prošla v posledních letech významnou restrukturalizací. V roce 2014 společnost ADP 
oddělila své podnikání v oblasti řízení lidských zdrojů do samostatně obchodované společnosti 
CDK Global ( CDK ).
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Jeho přetvořený obchodní model bude klást větší důraz na to, aby pomohl zákazníkům zefektivnit 
své obchodování investováním do softwaru založeného na cloudových aplikacích a inicioval tak 
růst.

Perspektivy růstu
ADP má silné vyhlídky růstu. Společnost nedávno uzavřela fiskální rok 2017, což byl další velmi 
dobrý rok. Celkové tržby vzrostly o 6% na 12.4 miliardy dolarů. S výjimkou dopadu směnných 
kurzů se organické tržby za rok zvýšily o 7%.
Růst příjmů v kombinaci s odkupy akcií vedl k růstu zisku na akcii o 13% v roce 2017.

Zdroj: FY17 Prezentace výsledků , strana 4

Oba základní segmenty podnikání fungovaly dobře. Výnosy zaměstnavatelských služeb vzrostly o 
4%, profesionální zaměstnavatelské organizace zaznamenaly nárůst tržeb o 13%.
Růst zaměstnavatelských služeb je sice pomalejší, ale segment je vysoce ziskový. Ve fiskálním roce
2017 měly zaměstnavatelské služby hrubou marži 30%.
Hrubá marže profesionálních služeb je méně než poloviční, ale na oplátku je to hlavní motor růstu 
společnosti.
Pro fiskální rok 2018 společnost ADP očekává, že segment zaměstnavatelských služeb bude mít 
růst tržeb o 2-3%. Očekává se, že segment profesionálních služeb bude mít růst tržeb o 11-13%.
Celkově se předpokládá, že tržby a upravený zisk na akcii vzrostou o 5.5%, respektive 3% v 
polovině fiskálního roku 2018.
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Zdroj: FY17 Prezentace výsledků , strana 6

Dva klíčové katalyzátory růstu ADP jsou pokračující zvyšování počtu vyplácených mezd a 
regulace. Za prvé, vzhledem k tomu, že ekonomika nadále roste mírným tempem, podniky nabírají 
nové zaměstnance. Počet zaměstnanců na výplatnicích klientů ADP v USA vzrostl ve fiskálním roce
2017 o 2.4%.
Dále, stále složitější regulační prostředí vytváří významné náklady pro podniky,aby dodržely 
předpisy.
To také pomáhá ADP udržovat stabilní růst. Společnost očekává, že počet nových společností v 
příštím fiskálním roce vzroste o 5-7%.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Růst ADP je podporován mnohými konkurenčními výhodami. ADP má velmi dobré vztahy se 
svými zákazníky a má silnou reputaci v zákaznickém servisu. To ji pomáhá udržet vysoký počet 
zákazníků. ADP se těší obrovskému rozsahu, kterému se nemohou její konkurenti rovnat. Jako 
globální společnost má ADP jedinečnou pozici k podpoře firem, které mají zaměstnance na více 
kontinentech.
ADP má navíc prospěch z obchodního modelu odolného vůči recesi. Zisk na akcii společnosti ADP 
během Velké recese je uveden níže:

• Zisk na akcii v roce 2007 činil 1.83 USD
• Zisk na akcii v roce 2008 činil 2.20 USD (20% nárust)
• Zisk na akcii v roce 2009 činil 2.39 USD (nárust o 8.6%)
• Zisk na akcii v roce 2010 činil 2.39 USD

ADP zvýšil zisk na akcii v letech 2008 a 2009, což je pozoruhodný úspěch. Firmy stále potřebují 
služby společnosti ADP. To pomáhá ADP v období recese.

Ocenění a očekávané výnosy
ADP vytvořila upravený zisk na akcii ve výši 3.70 USD za fiskální rok 2017. Na základě aktuální 
ceny akcií má akcie poměr cena ku zisku 30.1. Toto je poměrně vysoké ocenění. Index S&P 500 má
průměrný poměr ceny k zisku 25.3.
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ADP se tak obchoduje s 19% přirážkou oproti indexu S&P 500. Zdá se, že akcie jsou 
nadhodnoceny.
Výsledkem je, že investoři se nemohou spoléhat na růst z důvodu růstu poměru ocenění ceny ku 
zisku na akcii. Místo toho budou budoucí výnosy pravděpodobně generovány z růstu zisku na akcii 
a dividend. Ve skutečnosti by vysoké ocenění společnosti mohlo odrážet celkové výnosy na akcii.
Dobrou zprávou je, že společnost roste dostatečně vysokou měrou, která by mohla ospravedlnit její 
současné ocenění. Rozpis potencionálních výnosů je následující:

• 5-7% růst výnosů
• 1% expanze
• 2-3% zpětný odkup akcií
• 2% dividenda

V této prognóze by celkové výnosy dosáhly 10-13% ročně, včetně dividend.
ADP pravděpodobně zvýší dividendu před koncem roku 2017. V průběhu roku 2017 dosud 
neoznámili zvýšení dividend, ale bude muset tak učinit, aby pokračoval ve své řadě po sobě 
následujících zvýšení.
Zvýšení dividend lze snadno odůvodnit. ADP udržuje cílový výplatní poměr ve výši 55 až 60% 
ročních výdělků. Společnost ADP má roční dividendu ve výši 2.28 USD na akcii.
Ve fiskálním roce 2017 byl zisk na akcii 3.70 USD, což vedlo k výplatnímu poměru 61%. Zatímco 
je to mírně více než cílový výplatní poměr společnosti, mělo by dojít k dostatečnému růstu příjmu, 
který by ospravedlnil zvýšení dividend.

Závěrečné myšlenky
ADP je silná společnost. Společnost udržuje velký počet zákazníků a zaujímá dominantní pozici v 
oboru. To mu dává široký ekonomický "příkop", termín popularizovaný investiční legendou 
Warrenem Buffettem. Ve skutečnosti ADP drží konkurenci na uzdě a užívá si velké ziskovosti.
Mělo by dojít k výraznému růstu, a to jak z hlediska zisku tak dividend. Předpisů neustále přibývá a
jsou stále složitější. A jak ekonomika roste, firmy nabírají nové zaměstnance.
Pokud dojde k recesi, může ADP nadále zvyšovat dividendu, protože zákazníci budou i nadále 
potřebovat její služby. To činí ADP velmi důslednou dividendovou akcií.
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Dividendový aristokrat: Exxon Mobil
• Exxon Mobil je lídrem v energetickém průmyslu.
• Společnost má dlouhou historii rostoucích dividend.
• Je Exxon Mobil dobrou investicí v dnešního prostředí s nízkou cenou ropy?

Na seznamu dividendových aristokratů jsou jen dvě energetické akcie. Jednou z nich je Exxon 
Mobil ( XOM ), největší ropná společnost v USA.

Výroba ropy a plynu může být průmyslem "boom-and-bust". Zisky jsou značně závislé na cenách 
komodit, které se v daném roce mohou divoce měnit.

Ale Exxon Mobil je pilíř stability. Jeho kořeny začínají ve společnosti Standard Oil, kterou založil 
John D. Rockefeller roku 1870.

Přehled podnikání
Standard Oil byl příliš úspěšný - rostl tak rychlým tempem, že v roce 1911 byl americkým 
Nejvyšším soudem rozpuštěn z antitrustových důvodů. Standard Oil byl rozdělen do 33 menších 
společností, z nichž mnohé se staly obry, jako například Chevron ( CVX ).

Mnoho stejných obchodních praktik používaných firmou Standard Oil dnes využívá i firma Exxon 
Mobil. Konkrétně se společnost zaměřuje na projekty s vysokou návratností, které umožňují růst 
zisku.
Společnost vytváří vysokou návratnost investovaného kapitálu, což je klíčové měřítko schopnosti 
manažerského týmu účinně rozmístit kapitál.

Zdroj: 2017 výroční zasedání akcionářů , strana 4

Společnost Exxon Mobil neustále vytváří výnosy z jejího hlavního zaměření v průmyslu.

Společnost provozuje tři velké obchodní segmenty:

• Upstream (42% příjmů)
• Downstream (31% příjmů)
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• Chemické látky (27% příjmů)

Segment upstream zahrnuje průzkum a výrobu ropy a zemního plynu. Mezi downstream patří 
rafinace a marketing. Vyrobené chemikálie zahrnují olefiny, aromáty, polyethylen a 
polypropylenové plasty.

Perspektivy růstu
Klíma pro velkoobchody s ropou a zemním plynem je i nadále nepříznivé, protože ceny ropy jsou 
zhruba na polovině hodnoty, od nejvyšších úrovní roku 2014. Exxon Mobil je naštěstí integrovanou 
společností. Jeho upstream a downstream segment se navzájem dobře doplňuje. Při poklesu cen 
ropy a zemního plynu zisky upstreamu klesají. Downstream má ale tendenci profitovat z kolísání 
ceny ropy.
To pomáhá společnosti Exxon Mobil být na tom relativně dobře, ve srovnání s ostatními velkými 
ropnými a plynárenskými společnostmi. Výsledek na akcii se více než zdvojnásobil během první 
poloviny roku 2017.

Zdroj: Q2 Výkaz zisku , strana 23

Exxon Mobil také posílil peněžní toky díky své kázni v oblasti nákladů. Kapitálové výdaje se 
během prvních šesti měsíců snížily o 21%. Navzdory slabému cenovému prostředí společnost 
Exxon Mobil v prvním pololetí vytvořila volné peněžní toky ve výši 8,5 miliardy dolarů. To bylo 
víc než dost na to, aby nadále vypláceli dividendu a v roce 2017 také poskytli mírné zvýšení 
dividendy. V budoucnu by se růst zisků měl urychlit vyššími cenami ropy a zemního plynu. Růst 
přichází také díky novým projektům.
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Zdroj: Q2 Výkaz zisku , strana 17

Exxon mobile má rozděláno více než 100 nových projektů. Mezi nejvýznamnější nové projekty 
společnosti Exxon Mobil patří zkapalněný zemní plyn Papua-Nová Guinea, pobřežní Guyana a jeho
plynová pole v Mozambiku. Společnost Exxon Mobil uvedla na svém zasedání v roce 2017 
předpokládaný roční nárůst výroby na 4,0 až 4,4 milionu barelů denně do roku 2020. To představuje
zhruba 5% nárůst oproti výrobě v roce 2016.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Exxon Mobil má několik konkurenčních výhod, především jeho obrovský rozsah, který umožňuje 
snížit náklady v náročných časech. Má také velkou finanční sílu jinak by těžko investovala do 
nových růstových projektů.
Společnost v posledních letech vyčlenila miliardy na výzkum a vývoj:

• 2014 náklady na výzkum a vývoj ve výši 971 miliónů dolarů
• 2015 náklady na výzkum a vývoj ve výši 1,0 miliard dolarů
• 2016 náklady na výzkum a vývoj ve výši 1,06 miliard dolarů

Další konkurenční výhodou je bilance společnosti Exxon Mobil. Má rating AA +, který pomáhá 
udržet nízké náklady na kapitál. Integrovaný obchodní model společnosti Exxon Mobil umožňuje 
společnosti zůstat
zisková i během recese a v období nízkých cen komodit. Společnost zaznamenala volatilitu během 
Velké recese, ale přesto zůstala zisková:

• Zisk za akcii za rok 2007 činil 7,26 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 8,66 USD
• Zisk za akcii za rok 2009 činil 3,98 USD
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 6,22 USD

Pokračující generování stabilních zisků umožnilo společnosti Exxon Mobil každoročně zvyšovat 
dividendu.
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Ocenění a očekávané výnosy
Na první pohled se zdá, že společnost Exxon Mobil je značně nadhodnocená. Podle odhadů 
společnosti Value Line se očekává, že společnost v roce 2017 vytvoří zisk na akcii ve výši 3,50 
USD. To znamená, že na základě aktuální ceny akcií má akcie Exxon Mobil poměr ceny a zisku 
23,3. Je však důležité si uvědomit, že výdělky společnosti Exxon Mobil jsou nyní kvůli slabým 
cenám komodit deprimovány. Dokonce i mírné oživení cen ropy a zemního plynu by mohlo 
způsobit, že výnosy společnosti Exxon Mobil stoupnou.

Analytici společnosti Value Line očekávají, že společnost získá v roce 2022 8,15 dolarů zaakcii, což
je více než dvojnásobek předpokládaného zisku v roce 2017. S tímto druhem růstu by byl poměr 
cena / zisk 10 na základě příjmů za rok 2022 by mohl být skutečně levný.

Budoucí výnos společnosti Exxon Mobil závisí především na schopnosti růstu zisku. Pokud jsou 
odhady Value Line přesné, společnost Exxon Mobil by v letech 2017-2022 vytvořila složený roční 
růst zisku přibližně 15%.

S ohledem na to je potencionální rozložení dlouhodobých výnosů následující:

• Růst zisku o 5-7%
• 3,8% dividendový výnos

Provozní výnosy společnosti Exxon Mobil by se mohly každoročně přiměřeně zvyšovat o 5 až 7% 
včetně odkupů akcií. V tomto předpokladu by celkové výnosy dosáhly přibližně 10% -11% ročně, 
včetně dividend. Samozřejmě není pravděpodobné, že růst příjmů bude tak hladký a může se měnit 
v závislosti na cenách ropy a zemního plynu. Zdá se však, že akcie společnosti Exxon Mobil jsou 
podhodnocené.

Závěr
Exxon Mobil má za sebou několik těžkých let. Není odolný vůči poklesu cen ropy a plynu. V této 
době však fungoval lépe než většina ostatních energetických akcií. Exxon Mobil má slibnou 
budoucnost. Společnost má mnoho nových nadějných projektů, které se blíží dokončení a přináší 
více než dost hotovosti, aby společnost mohla pokračovat ve zvyšování dividendy. Výsledkem je, že
akcie společnosti Exxon Mobil jsou atraktivní na základě ocenění a rovněž růstu dividend.
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Dividendový aristokrat: Abbott Laboratories
• Abbott Laboratories je jednou z nejkvalitnějších dostupných zdravotnických akcií
• Společnost bude pravděpodobně vytvářet rostoucí výnosy z dividend i v následujících letech
• Bohužel, se v současné době akcie Abbott obchodují nad svým historickým průměrným 

ocenění 

Přehled podnikání
Abbott Laboratories je diverzifikovaná zdravotnická společnost s tržní kapitalizací ve výši 95.6 
miliard dolarů. Společnost byla založena v roce 1888 a sídlí v Lake Bluff v Illinois.
Společnost působí ve čtyřech hlavních oblastech:

• Výživové produkty
• Značkové generické léčivé přípravky
• Diagnostika
• Lékařské přístroje

Zdroj: Prezentace společnosti Abbott Laboratories na konferenci JP Morgan v roce 2017 , slide 7

Segment výživy se vyznačuje vedoucím postavením na trhu. Je to pediatrická výživa ve Spojených 
státech a některých dalších geografických oblastech. Výkonnost segmentu se v posledních letech 
výrazně zlepšila, protože provozní marže se od roku 2011 každým rokem zvyšuje.
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Zdroj: prezentace společnosti Abbott Laboratories na konferenci JP Morgan v roce 2017 , slide 8
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Značky společnosti ze segmentu generických léčiv jsou zcela zaměřeny na rozvíjející se trhy s 
důrazem na země BRIC ( Brazílie, Rusko, Indie a Čína ).

Zdroj: prezentace společnosti Abbott Laboratories na konferenci JP Morgan v roce 2017 , slide 9

Diagnostický segment společnosti je oproti segmentu generických léčiv více zeměpisně 
diverzifikován. Přibližně 30% příjmů společnosti je generováno ve Spojených státech, dalších 30% 
plyne z rozvinutých trhů mimo USA a 40% z rozvíjejících se trhů. Podobně jako v segmentu 
výživy, segment Diagnostiky zaznamenal během posledních několika let významné zlepšení 
provozní marže.
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Zdroj: prezentace společnosti Abbott Laboratories na konferenci JP Morgan Healthcare 2017 , slide 
10

Posledním segmentem společnosti Abbott Laboratories jsou lékařské přístroje. Tento segment byl v 
poslední době významně podpořen akvizicí společnosti St Jude Medical, která v posledním čtvrtletí 
zvýšila tržby téměř o 90%.

Je zřejmé, že společnost Abbott LAboratories provozuje vysoce diverzifikovaný obchodní model s 
přítomností v mnoha různých odvětvích zdravotnictví.
Další část podrobně projednává vyhlídky růstu společnosti.

Perspektiva růstu
V průběhu času společnost Abbott Laboratories prokázala schopnost spolehlivě zvyšovat svůj 
upravený zisk na akcii. Účetní zisk na akcii za poslední desetiletí je uveden níže.
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Zdroj: Value Line

Všimněte si, že společnost Abbott Laboratories odštěpila společnost AbbVie (ABBV) v roce 2013, 
což vysvětluje prudký pokles příjmů. Nemějte obavy, oba podniky dobře fungovaly. Kdyby investor
držel akcie obou společností i dnes, činil by jejich zisk na akcii 7.02 USD. To je výrazné zvýšení ze 
4.99 USD (nárůst o 8.9% za rok) upraveného zisku na akcii reportovaného před rozdělením Abbott 
Laboratories v roce 2012.
Při pohledu do budoucna má společnost Abbott Laboratories dvě významné vyhlídky růstu, které 
pomohou jejímu podnikání zvýšit ziskovost v příštích letech.
Prvním je stárnoucí populace. V roce 2015 bylo procento populace, která překročila věk 65 let, 
8.5%. Očekává se, že tento podíl se v příštích třiceti pěti letech téměř zdvojnásobí, a to v roce 2050 
na 16.7%.
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Zdroj: Abbott Laboratories Prezentace na konferenci v roce 2017 JP Morgan Healthcare , slide 5

Druhou podporou růstu společnosti Abbott Laboratories je zaměření na rozvíjející se trhy, což platí 
zejména pro segment generických léčiv.
Mnoho zemí, na které se tento segment zaměřuje, utratí velmi malý podíl svého celkového HDP za 
zdravotní péči, očekává se tedy zvýšení v budoucnosti.
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Zdroj: Abbott Laboratories Prezentace na konferenci v roce 2017 JP Morgan Healthcare , slide 6

Stárnoucí obyvatelstvo v kombinaci s poměrně nízkými výdaji na zdravotní péči v rozvíjejících se 
zemích by Abbott Laboratories mělo dát dost prostoru pro budoucí růst.

Konkurenční výhoda, výkonnost v recesi
Konkurenční výhoda Abbott Laboratories je dvojnásobná.

Prvním prvkem je pozoruhodné uznání značky mezi spotřebitelskými zdravotnickými produkty, 
zejména v oblasti výživy. Vedené pozoruhodnými produkty jako je doplněk stravy Ensure. Značky 
Abbott Laboratories umožňují, aby společnost měla silné prodeje i v období recese.
Druhou složkou konkurenční výhody firmy Abbott je její zaměření na výzkum a vývoj. Výdaje 
společnosti na výzkum a vývoj za posledních několik let jsou uvedeny níže:

• 2014 výdaje na výzkum a vývoj : 1.3 miliardy dolarů
• 2015 výdaje na výzkum a vývoj : 1.4 miliardy dolarů
• 2016 výdaje na výzkum a vývoj : 1.4 miliardy dolarů

Investice společnosti Abbott Laboratories do výzkumu a vývoje ukazují, že společnost je ochotna 
hrát dlouhou hru a budovat své produkty a zlepšit tak svou perspektivu dlouhodobého růstu.
Jako velký, diverzifikovaný zdravotnický podnik je společnost Abbott Laboratories mimořádně 
odolná vůči recesi. Společnosti se skutečně podařilo zvýšit svůj upravený zisk na akcii během 
každého roku finanční krize 2007-2009.

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2.84 USD
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• Zisk na akcii za rok 2008 činil 3.03 USD
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 3.72 USD
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 4.17 USD

Společnost Abbott Laboratories pozoruhodně zvládla růst svých výnosů na akcii během globální 
finanční krize - což je jedno z nejdůležitějších ekonomicky náročných časových období. 
Očekáváme, že tento recesi odolný dividendový Aristokrat bude mít podobný výkon i při budoucím 
poklesu.

Ocenění a očekávané celkové výnosy

Zdroj: Value Line

Když společnost Abbott Laboratories v červenci vykázala výsledky za druhé čtvrtletí, aktualizovala 
své celkové odhady na akcii na 2.43 až 2.53 dolarů (o tři centy více než 2.40 až 2.50 dolarů). Tato 
prognóza dává investorům základ, pomocí kterého lze hodnotit aktuální ocenění společnosti.
Společnost Abbott Laboratories se v současné době obchoduje za cenu 55 USD/ akcii. Použitím této
ceny v kombinaci se středem nového předpokladu společnosti (2.48 dolarů) je poměr ceny k zisku 
22.2.
Následující diagram porovnává současné ocenění Abbott Laboratories s jeho dlouhodobým 
historickým průměrem.

Aktuální ocenění Abbott Laboratories je výrazně vyšší než jeho dlouhodobý průměr. Zatímco 
momentálně nemusí být nejlepší čas k nákupu akcií této vysoce kvalitní firmy, celková návratnost 
může být stále uspokojivá, zejména pokud se jedná o firmu s nízko rizikovým obchodním modelem
jako Abbott.
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Další hlavní složkou budoucích celkových výnosů společnosti Abbott Laboratories bude růst zisku 
na akcii společnosti. Jak jsme viděli, společnost má schopnost zvyšovat své výdělky každý rok. 
Očekáváme, že tento růst bude pravděpodobně pokračovat a investoři mohou rozumně očekávat, že 
růst zisku na akcii o 7% až 9% bude pokračovat.
Konečně, celkové výnosy společnosti Abbott získávají podporu dividend. Společnost Abbott 
Laboratories v současné době vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 0.265$, což představuje 1.9% z 
běžné ceny akcií společnosti ve výši 55 USD.
Celkově očekávaná návratnost společnosti Abbott Laboratories bude tvořena:

• 7-9% růst zisku na akcii
• 1.9% dividendový výnos

očekávané celkové výnosy 8.9-10.9%

Závěrečné myšlenky
Společnost Abbott Laboratories má mnoho vlastností přitažlivé investice do dividend:

• Obchodní model odolný vůči recesi, který umožňuje pokračovat v růstu zisku na akcii v 
různých ekonomických prostředích

• Dlouhá historie neustále rostoucích dividend
• Výrazné růstové vyhlídky, které mají investorům přinést vysokou návratnost v budoucnu.

Zatímco současné ocenění společnosti přesahuje svůj dlouhodobý průměr, Abbott Laboratories 
zůstává silná a doporučujeme, aby investoři koupili tuto vysoce kvalitní akcii při jakémkoliv 
pozoruhodném poklesu.

37



Dividendový aristokrat: Aflac
• Aflac je jednou z nejsilnějších pojišťoven
• Společnost zvýšila dividendy 34 let v řadě
• Společnost Aflac se navíc obchoduje s přiměřeným poměrem P/E vzhledem k celkovému 

trhu

Přehled podnikání
Aflac vznikl v roce 1955, kdy bratři - John,Paul a Bill Amos - přišli s myšlenkou prodávat pojistné 
produkty, které by vyplatily hotovost, pokud by pojistník onemocněl nebo se zranil.
V polovině dvacátého století docházelo k častým úrazům na pracovišti a neexistoval žádný pojistný 
produkt, který by toto riziko pokryl.
Dnes společnost nabízí širokou škálu produktů, z nichž některé zahrnují úraz, krátkodobou 
neschopnost, závažné nemoci, léčení v nemocnici, zuby, zrak a život.

Specializuje se na doplňkové pojištění, které platí pojistníkům v případě, že jsou nemocní nebo 
zranění a nemohou pracovat.

Společnost je rozdělena na dva segmenty:

• Aflac Japonsko ( 70% z pojistného )
• Aflac USA ( 30% z pojistného )

Zdroj: červen 2017 Prezentace investorům , strana 3
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Investoři mohou být překvapeni tím, že většina příjmů z pojistného pochází z Japonska. Z tohoto 
důvodu jsou investoři vystaveni měnovému riziku. Výnos společnosti bude kolísat na základě 
směnných kurzů mezi japonským jenem a americkým dolarem.
Když yen posílí proti dolaru, pomůže to společnosti, protože každý získaný yen je cennější, když se 
reportuje v amerických dolarech.

Jádro podnikání však stále funguje velmi dobře. Provozní zisk na akcii vzrostl v roce 2016 o 5% na 
6.97 USD. Výnosy vzrostly o 8% na 22.6 miliard dolarů.

V roce 2017 měla společnost také dobrý start. Provozní zisk na akcii vzrostl v první polovině roku o
5.7%. Za prvních šest měsíců se celkové příjmy a příjmy z pojistného zvýšily o 2%.

Perspektivy růstu

Zdroj: červen 2017 Prezentace investorům , strana 4

Aflac má pozitivní předpoklady k růstu, protože vyvíjí nové produkty, které generují růst.
Například v USA  rozšiřuje svůj distribuční model, aby získala další zákazníky. V dlouhodobém 
horizontu Aflac udržuje výhled ročního růstu v USA na 3-5%.
Na hlavním trhu společnosti v Japonsku rozšiřuje svou nabídku produktů "třetího sektoru". Patří 
sem netradiční produkty, jako je pojištění rakoviny, zdravotní péče a podpora příjmů.

Společnost Aflac se v Japonsku těšila silné poptávce o produkty třetího sektoru, pravděpodobně 
kvůli stárnoucí populaci země a poklesu počtu nově narozených dětí.

Tržby z třetího sektoru se během první poloviny roku 2017 zvýšily o 6.6%. Aflac očekává 
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meziroční růst prodeje produktů třetího sektoru v Japonsku o 4-6%.
Dalším růstovým katalyzátorem společnosti Aflac je růst úrokových sazeb.
Jak již bylo zmíněno výše, Aflac vydělává částečně investováním svého nahromaděného pojistného.
Společnost Aflac získala v roce 2016 příjmy z investic ve výši 703 miliónů dolarů, což představuje 
nárůst o 4% oproti předchozímu roku.

Vyšší úrokové sazby by mohly zvýšit růst zisku společnosti Aflac díky zvýšení investičních příjmů.
To bude mít pravděpodobně významný dopad, protože Aflac v předchozím čtvrtletí držel 121.9 
miliard dolarů v hotovosti a investicích, což představuje nárůst o 1% oproti předchozímu čtvrtletí.
V roce 2017 očekává management společnosti Aflac zředěný zisk na akcii ve výši 6.40 až 6.65 
USD. Střed tohoto odhadu by znamenal růst o 2% oproti roku 2016.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Aflac má mnoho konkurenčních výhod. Za prvé dominuje na trhu. Provozuje doplňkové pojistné 
produkty a je vedoucí společností v této kategorii.

Společnost má také silnou značku, její obchodní model má nízké požadavky na kapitálové výdaje a 
prodává produkt, který má stálou poptávku.

Tyto konkurenční výhody pomáhají společnosti Aflac udržovat vysokou ziskovost rok co rok. Aflac 
zůstal ziskový i během Velké recese:

• Zisk na akcii v roce 2007 ve výši 3.27 USD
• Zisk na akcii v roce 2008 ve výši 2.62 USD ( 20% pokles )
• Zisk na akcii v roce 2009 ve výši 3.91 USD ( 49% nárůst )
• Zisk na akcii v roce 2010 ve výši 5.13 USD ( 31% nárůst )

Aflac měl v roce 2008 těžký rok, což je pochopitelné vzhledem k hluboké recesi v té době. 
Společnost se však v roce 2009 a 2010 vrátila zpět.

Ocenění a očekávané výnosy
Na základě ocenění se zdá, že je společnost Aflac podhodnocená. V posledních čtyřech čtvrtletích 
Aflac oznámil provozní zisk na akcii ve výši 6.86 USD.

Výsledkem je, že společnost Aflac se obchoduje s poměrem cena ku zisku 12. To je poměrně nízké 
ocenění v porovnání s indexem S & P 500, který má průměrné ocenění cena ku zisku 25.4.
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Zdroj: červen 2017 Prezentace investorům , strana 9

To znamená, že ocenění společnosti Aflac je na méně než polovičním ocenění oproti ocenění S & P 
500. Akcie společnosti Aflac by mohly přinést významný výnos do budoucna právě díky růstu 
násobku ocenění. Pokud by například akcie společnosti Aflac měly poměr ceny ku zisku pouhých 
16 - což je stále krásně nízké ocenění - akcie by hodily návratnost 33%. Plus, Aflac může 
poskytnout výnosy z růstu zisku a dividend. Aflac má pozitivní růst zisku a využívá významnou 
část peněžních toků k odměňování akcionářů.

Z dlouhodobého hlediska je předpokládaný výnos následující:

• 3-5% růst provozních zisků
• 2% zpětný odkup akcií
• 1% expanze
• 2% dividendový výnos

Na základě této prognózy by Aflac mohl konzervativně generovat přibližně 8-10% ročně mimo růst 
plynoucí z růstu poměru ceny ku zisku.

Závěrečné myšlenky
Aflac je vysoce kvalitní společnost se ziskovým obchodním modelem a trvalou konkurenční 
výhodou. Společnost zvýšila svou dividendu již více než 30 let v řadě a měla by v tom i nadále 
pokračovat a to díky nízkému výplatnímu poměru a růstu zisku.
Zatímco Aflac nemá nejvyšší výnos, nabízí stabilní růst dividend a přiměřené ocenění. Výsledkem 
je, že je stále atraktivní akcií pro dividendově růstové a hodnotové investory.
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Dividendový aristokrat: Ecolab
• Ecolab zaznamenal fenomenální výkon během Velké recese
• Společnost nadále inovuje a rozšiřuje své podnikání.
• Bohužel Ecolab se obchoduje s přirážkou oproti celkovému trhu.

Na seznamu Dividendových aristokratů, kteří jsou členy indexu S & P 500, a zvyšují své dividendy 
po dobu 25 let v řadě, existuje jen 51 akcií. Aby společnost mohla být dividendovým aristokratem, 
musí mít jasné konkurenční výhody, které jsou dlouhodobé. Musí mít silné postavení ve svém 
oboru, vysoce ziskový obchodní model a schopnost růstu prostřednictvím inovací.

Ecolab ( ECL ) je dokonalým příkladem všech těchto vlastností.

Ecolab vznikl v roce 1923, kdy jeho zakladatel Merritt J. Osborn vynalezl nový čisticí přípravek 
nazvaný "Absorbit".

Osborn založil společnost zabývající se takovými výrobky nazývanou Ekomonické laboratoře nebo 
Ecolab. Dnes Ecolab generuje tržby předahující 13 miliard dolarů.

Přehled podnikání
Společnost Ecolab provozuje tři hlavní obchodní segmenty: globální průmysl, globální instituce a 
globální energetika, které mají zhruba stejnou velikost. Podnikání je diverzifikováno z hlediska 
provozních segmentů a geografie. Přibližně 42% prodejů společnosti proběhlo v loňském roce 
mimo severní Ameriku.

Zdroj: 2016 Výroční zpráva , strana 2

Segment Globální průmysl zajišťuje úpravu vody, čištění a hygienu. Zákazníci v tomto segmentu 
jsou především velké firmy v potravinářském a nápojovém průmyslu, výrobě, chemickém průmyslu
a těžebním průmyslu.

Segment Globální instituce zajišťuje specializované úklidové a hygienické služby, jako je prádelna, 
úklid a bezpečnost potravin. Zákazníci jsou především v oblasti stravování, pohostinství, ubytování,
zdravotnictví a maloobchodu.

A konečně globální energetický segment zahrnuje značku Nalco. Společnost Nalco poskytuje 
chemické a vodohospodářské služby ropnému a petrochemickému průmyslu, konkrétně služby na 
ropných polích a rafinériích.
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Perspektivy růstu
Ecolab má mnoho pozitivních růstových katalyzátorů. Jedním z nejdůležitějších růstových 
katalyzátorů společnosti jsou akvizice.

V roce 2016 společnost Ecolab získala společnost UltraClenz, vývojáře elektronických systémů pro 
hygienu rukou a dávkovače. Získala také společnost Anios, evropskou zdravotnickou a hygienickou
společnost. Tyto dohody pomohly společnosti Ecolab rozšířit své působení, zejména na 
mezinárodních trzích.

Společnost usiluje o růst prostřednictvím akvizic i v roce 2017. Například, 29. září Ecolab oznámila
akvizici Georgia Pacific’s, která podniká v chemickém a papírenském průmyslu.

Nákup pomůže zvýšit růst obchodu s papírem společnosti Ecolab, což pomůže výrobcům papíru 
zlepšit jejich efektivitu, kvalitu výrobků a ziskovost.

Takové akvizice spolu s investicemi podnítily stabilní růst výdělků po desetiletí.

Zdroj: 2017 Prezentace dne investora , strana 2

Rok 2016 byl pro Ecolab náročný. Čisté tržby klesly o 2% za rok. Tržby segmentu globální 
energetiky klesly za celý rok o 17%, což bylo způsobeno slabými cenami komodit, což vedlo k nižší
poptávce od  energetických zákazníků.

Zisk na akcii byl však za rok stejný, díky kontrolám nákladů a růstu ostatních firem. Segment 
globálních institucí zvýšil tržby o 5% v roce 2016.

Výsledky se zlepšily začátkem roku 2017.
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Čisté tržby vzrostly v prvním pololetí o 3% , zatímco zisk na akcii vzrostl v prvních šesti měsících o
14%. Společnost zaznamenala růst tržeb ve všech třech segmentech, což vedlo k dalšímu zvýšení o 
5% pro globální institucionální segment.

Společnost Ecolab očekává, že se tento rok vrátí na správnou cestu. Pro rok 2017 prognózy 
managementu upravily zisk na akcii ve výši 4,70 až 4,90 dolarů, což by znamenalo nárůst o 8% až 
12% od roku 2016. Očekává se, že růst přinese zlepšení objemu a vyšší ceny ve všech obchodních 
segmentech.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Mezi konkurenční výhody společnosti Ecolab patří rozsah, silná reputace mezi zákazníky a inovace.

Ecolab slouží více než 1 milionu zákaznických lokalit, které jsou rozmístěny ve více než 170 
zemích. Společnost se nebojí vynaložit značné prostředky na výzkum a vývoj nových produktů a 
služeb.

Řízení se zaměřuje na výdaje na výzkum a vývoj jako na "inovační plán".

Zdroj: 2017 Prezentace dne investora , strana 34

Rok 2016 byl třetí rok v řadě kdy bylo vynaloženo více než 1 mld. USD na inovace. Společnost 
skončila v roce 2016 s více než 7 700 patenty.

Investice do výzkumu a vývoje společnosti Ecolab a duševní vlastnictví pomáhají společnosti zůstat
před konkurencí.

Pro jednoznačné důkazy o konkurenčních výhodách společnosti Ecolab nehledejte nic jiného, než 
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její výkon během Velké recese:

• Zisk na akcii za rok 2006 ve výši 1,43 USD
• Zisk na akcii za rok 2007 ve výši 1,66 USD (16% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2008 ve výši 1,86 USD (12% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 ve výši 1,99 USD (7% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 ve výši 2,23 USD (12% nárůst)

Vývoj firmy Ecolab během Velké recese byl skutečně pozoruhodný. Nejen, že společnost vytvořila 
pozitivní růst zisku v každém roce recese, ale ve třech z těchto let dosáhla dvojciferného růstu 
zisku.
To, během pravděpodobně nejhoršího hospodářského poklesu v USA, od Velké hospodářské krize. 
Rekordní výkon společnosti Ecolab ukazuje velmi jasně, že společnost má udržitelné konkurenční 
výhody.

Ocenění a očekávané výnosy
V posledních čtyřech vykazovaných čtvrtletích společnost Ecolab upravila zisk na akcii ve výši 
4,46 USD. To znamená, že akcie se pohybují na poměru cena/zisk ke konci roku ve výši 29.5.

To je vysoké ocenění, a to i pro silnou společnost, jako je Ecolab. Uvědomte si, že S & P 500 má 
průměrný poměr ceny a zisku 25,4.

Při poměru ceny k zisku téměř 30 se zdá, že Ecolab je právě teď nadhodnocen. Akcie jsou 
vystaveny nebezpečí poklesu ocenění, což by mělo negativní dopad na celkové výnosy.

Naštěstí společnost může růst dostatečně rychle, aby dosáhla uspokojivých výnosů pro akcionáře. 
Rozpis potenciálních výnosů je následující:

• 8% -10% nárůst výdělků
• 1% dividendový výnos

Předpokládaná míra růstu výdělku 8% -10% je zhruba v souladu s očekáváními vedení. Z tohoto by 
celkové výnosy mohly dosáhnout 9% -11% ročně,čímž by se snížil potenciální pokles z klesajícího 
poměru cena / zisk.

Dividenda společnosti Ecolab pravděpodobně nebude představovat velkou část celkových výnosů. 
Je to proto, že současný výnos dividend je pouze 1,1%. To je asi polovina průměrného výnosu 
dividendy indexu S & P 500.

Závěrečné myšlenky
Ecolab je dividendový aristokrat prověřený časem, který má vynikající výsledky v oblasti 
ziskovosti a růstu. Nyní však není nejlepší čas na nákup akcií kvůli vysokému ocenění a nízkému 
výnosu dividend.

Společnost Ecolab pravděpodobně nebude atraktivní akcií pro investory, kteří mají zájem pouze o 
vysoké příjmy. Může to však být velmi silná akcie pro investory, kteří mají zájem o recesi odolné 
podniky a růst dividend.
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Dividendový aristokrat: Cincinnati Financial
• Cincinnati Financial má jednu z nejdelších řad vyplácení dividendy ze všech Dividendových

Aristokratů.
• Společnost za posledních několik let zaznamenala silné výsledky.
• Bohužel je v současné době cenově nevýhodná.

Cincinnati Financial ( CINF ) zvýšila dividendu 57 let za sebou. Jedná se o dividendového 
Aristokrata, skupinu akcií v indexu S & P 500, s 25 a víceletými nárůsty dividend. Zde článek o 
všech 51 dividendových aristokratech.

Nejen to, Cincinnati Financial je také členem Dividend Kings, ještě exkluzívnější skupiny než 
dividendoví aristokrati. Dividend Kings zvýšily své dividendy za 50 a více po sobě jdoucích let. K 
dispozici je pouze 22 Dividend Kings, včetně Cincinnati Financial. Zde článek o všech 
dividendových králích.

Dividendová řada Cincinnati Financial je věc legend. Zdá se však, že akcie se v současné době 
nejeví jako vhodné k nákupu. Důvodem je skutečnost, že se ocenění v posledních několika letech 
značně zvýšilo, více než tempo růstu zisku.

Přehled podnikání
Cincinnati Financial je pojišťovna, která byla založena v roce 1950. Nabízí pojištění podnikání, 
domácnosti,automobilu a také finanční produkty jako životní pojištění, důchodové pojištění, 
pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu. Příjmy pocházejí z pěti zdrojů:

Zdroj: 2017 Dopis Předsedy a generálního ředitele , strana 4

Společnost má ziskový obchodní model. Místo toho, aby se společnost Cincinnati Financial 
soustředila výhradně na produkty s vysokou marží, je ochotna vést politiku nízkých maržím. 
Získává vysokou úroveň zisku vysokým objemem prodejů a tržním podílem.

Kromě toho, jako pojišťovna, Cincinnati Financial vydělává peníze dvěma způsoby. Získává příjmy
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z pojistného na základě pojistných smluv, a také investováním svého floatu, což je velká část příjmu
z pojistného nevyplaceného v pojistných událostech. To vedlo k trvalému růstu po mnoho let. Od 
roku 2012 do roku 2016 se Cincinnati Financial každoročně zvyšuje zisk na akcii o 6,7%. Měl by 
existovat prostor pro další budoucí růst.

Perspektivy růstu
V roce 2016 Cincinnati Financial zvýšila celkové tržby o 6%, ale vyšší náklady vedly k poklesu 
zisku na akcii o 7% za rok. Finanční výsledky zůstaly na počátku roku 2017 smíšené. Celkové tržby
vzrostly o 6% během prvních šesti měsíců , což bylo způsobeno zvýšením příjmů z pojistného o 
5%. Zisk na akcii se však v prvním pololetí snížil o 3% oproti stejnému období loňského roku. 
Cincinnati Financial má pozitivní výhled budoucího růstu. Růst by měl nadále vycházet z nových 
pojistek. Zvýšení cen přispělo k růstu tržeb z pojistného během prvních dvou čtvrtletí.

Stoupající úrokové sazby také podpoří společnost.

Úrokové sazby jsou již na vzestupu, což pomůže společnosti Cincinnati Financial zvýšit příjmy z 
jejího investičního portfolia.

Zdroj: 2017 Investor's Handout , strana 13

Výnosy z investic se od roku 2013 neustále zvyšují a v prvním pololetí roku 2017 se zvýšily o 2%. 
V roce 2016 získala společnost Cincinnati Financial průměrný výnos z dluhopisů v hodnotě 4,6% 
před zdaněním. Pokud budou úrokové sazby nadále růst, společnost by mohla vygenerovat vyšší 
výnosy z investičního portfolia. Jeden potenciální negativní katalyzátor je nedávné hrozné počasí v 
mnoha částech USA,
včetně nedávných povodní. To ovlivnilo více oblastí zákazníků, což způsobilo vyšší ztráty. Náklady
na ztráty se zvýšily o 11% v první polovině roku 2017, což je velký důvod k poklesu zisku za akcii 
v tomto období. Ostré zvýšení ztrát by mohlo i nadále brzdit růst zisku společnosti Cincinnati 
Financial po zbytek roku 2017.
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Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
V pojišťovnictví neexistuje mnoho identifikovatelných konkurenčních výhod, kromě uznávání 
značky. Neexistují příliš velké překážky pro vstup do pojištění, což vede k velké konkurenci.

Naštěstí Cincinnati Financial má desítky let zkušeností a vybudovala úzké vztahy se svými 
zákazníky.

Pojišťovny nejsou imunní vůči ekonomickému poklesu. Cincinnati Financial nemá obchodní model 
odolný vůči recesi. Zisk na akcii během Velké recese je níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3,54 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,10 USD (41% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 1,32 USD (37% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 1,68 USD (27% nárůst)

Jak vidíte, od roku 2008-2010 se zisky výrazně snížily. Ovšem i během recese společnost zůstala 
zisková, což jí umožnilo každoročně i nadále zvyšovat dividendy.

Společnost se v roce 2010 těšila silnému oživení poté co recese skončila.

Ocenění a očekávané výnosy
Akcie společnosti Cincinnati Financial si vedly velmi dobře po dlouhou dobu. Cena akcií se za 
posledních pět let zdvojnásobily. Pokud se podíváme dále, $ 1 investovaný do akcií v roce 1987, by 
měl hodnotu
více než 50 dolarů včetně reinvestovaných dividend.

Zdroj: 2017 výroční prezentace akcionářům , strana 25

Akcie za posledních 30 let překonávaly širší index S & P 500. Nicméně růst společnosti byl v 
posledních letech utlumen, což znamená, že nyní se obchoduje za poměrně vysoké ocenění. 
Cincinnati Financial má v současné době poměr ceny a zisku 22, což je více než víceletý průměr. 
Podle Value Line měla akcie průměrný poměr ceny a zisku 16 od roku 2001.

To znamená, že společnost Cincinnati Financial se v současné době obchoduje s 37% prémií nad 
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16letým průměrem. Obchoduje se o 150% výše než je její desetileté historické ocenění. Kromě 
změn v poměru ceny k zisku budou výnosy generovány z růstu výnosů a dividend. Potenciální 
rozpis celkových výnosů je následující:

• 3% -5% růst výnosů z pojištění
• 1% -2% růst příjmů z investic
• 1% růst marže
• 2,6% dividendový výnos

Za předpokladu stejného ocenění, celkové výnosy by mohly dosáhnout přibližně 8% -11% ročně. 
Nicméně, pokud ocenění společnosti Cincinnati Financial bude vyšší než jeho historický průměr, 
mohlo by to výrazně snížit výnosy akcionářů.

Akcie Cincinnati Financial mají silnou reputaci díky své dlouhé historii růstu dividend. Během 
posledních několika let se její růst dividend zpomalil spolu s růstem zisku. Například od roku 2012 
do roku 2016 společnost navýšila své pravidelné dividendy o 3% ročně. S aktuálním výnosem z 
dividend 2,6%, akcie nenabízejí atraktivní mix výnosů z dividend a růstu.

Závěrečné myšlenky
Cincinnati Financial je stálou firmou s konzistentní výplatou dividend a schopností každoročně 
zvyšovat dividendu. Zatímco společnost má silný obchodní model a je solidně zisková, zdá se, že 
není obzvláště atraktivní akcií z hlediska hodnoty, výnosu nebo růstu. Celkově investoři, kteří mají 
zájem o nákup akcií, by určitě měli počkat na nižší ocenění a vyšší dividendový výnos.
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Dividendový aristokrat: Franklin Resources
• Společnost Franklin Resources zvýšila své dividendy již 36 po sobě jdoucích let.
• Společnost se v posledních letech potýkala s tím, že spravovaná aktiva klesaly.
• Společnost v současné době obchoduje s atraktivním oceněním.

Přehled podnikání
Franklin Resources je investiční společnost. Byla založena v roce 1947 v New Yorku Rupertem H. 
Johnson Sr., který dříve spravoval makléřskou firmu na Wall Street. Firmu pojmenoval po 
Benjaminu Franklinovi, zakladatelově otci, který byl považován za symbol opatrnosti, bezpečí a 
moudrých investic.Dnes Franklin Resources spravuje rodinné fondy Franklinů a Templetonů. 
Rozpis spravovaného majetku společnosti podle investičního cíle a regionu je uveden níže:

Zdroj: Q3 Výkaz zisku , strana 3

Momentálně je pro Franklin Resources těžké období. Roky 2015 a 2016 byly pro společnost velmi 
náročné. V roce 2015 se tržby a zisky na akcii snížily o 6%, resp. o 13%. Věci se zhoršovaly i v 
následujícím roce - v roce 2016 se tržby snížily o 17%, zatímco zisk na akcii klesl o 11%.

Pokles byl způsoben nedostatečným výkonem několika vlajkových fondů společnosti. Slabý výkon 
je pro správce majetku velkým problémem, protože obvykle vede ke snížení spravovaných aktiv.

Když se fondu nedaří dobře, investoři si vezmou své peníze a přesunou je jinam. To způsobilo 
zásadní zhoršení společnosti Franklin Resources, protože spravovaná aktiva jsou klíčovým
motorem tržeb a zisku.

Dobrou zprávou je, že objem spravovaných aktiv se vrátil k růstu v roce 2017. Například na konci 
září byly spravovaná aktiva ve výši 753,2 miliard $, což je o 3% více oproti stejnému období 
loňského roku.

Franklin Resources však koncem roku 2014 spravoval aktiva ve výši 880 miliard dolarů. To 
znamená, že společnost má před sebou ještě dlouhou cestu, než se dostane na úroveň z roku 2014.

50

http://s2.q4cdn.com/329803744/files/doc_financials/quarterly/2017/Q3/Earnings-Executive-Commentary-3Q-2017.pdf


Perspektivy růstu
I přes obtížné provozní prostředí existují důvody k optimismu co se týče dlouhodobého růstu 
společnosti. USA má stárnoucí populaci. Také tisíce Baby Boomers. V kombinaci s očekávaným 
růstem věku dožití je velká potřeba plánovat investice.

Měla by vždy existovat potřeba finančních služeb poskytovaných společností Franklin Resources. 
Společnost zaznamenala v posledních letech navýšení spravovaných aktiv.

Zdroj: Q3 Výkaz zisku , strana 3

To by mohl být silný základ v dlouhodobém výhledu společnosti Franklin Resources. Navíc snížení 
nákladů pomáhá zrychlit zotavení zisku. Zisk na akcii vzrostl v prvních třech čtvrtletích fiskálního 
roku o 6% , přestože tržby v tomto období klesly o 5%. Společnost Franklin Resources snížila 
provozní náklady o 5% během prvních tří čtvrtletí, což zahrnovalo škrty v marketingových a 
distribučních nákladech a snížení kompenzací. Navíc, protože společnost je stále solidně zisková, 
může využít část svého nadměrného peněžního toku k odkupu akcií.
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Zdroj: Q3 Výkaz zisku , strana 11

Společnost Franklin Resources v roce 2017 snížila svůj zředěný počet akcií o 5%, což pomůže 
zvýšit růst zisku na akcii. Aktivace růstu zisku je ještě silnější, když cena akcií klesá. Jedná se o 
výhodu neměnné
ziskovosti - společnost může využít krátkodobé poklesy ceny akcií k odkoupení svých vlastních 
akcií za nižší cenu.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
V odvětví finančních služeb není mnoho konkurenčních výhod. Správa aktiv je vysoce konkurenční
podnikání. Schopnost udržet si klienty závisí převážně na výkonu. Pokud jsou výsledky horší než 
jejich benchmarky, klienti obvykle rychle vybírají své prostředky.

Nicméně společnost Franklin Resources má několik výhod oproti svým konkurentům. První a 
možná nejdůležitější je značka.

Franklin Resources je v provozu již 70 let. Za tu dobu si mezi investory vybudovala silnou reputaci 
pro své odborné znalosti a investiční schopnosti.

A společnost Franklin Resources spravuje obrovské množství aktiv, což společnosti umožňuje 
nabídnout klientům širokou škálu investičních příležitostí.
Bohužel tyto konkurenční výhody nepomáhají společnosti během recese. Franklin Resources se 
během Velké recese špatně ujal:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2,37 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,24 USD (pokles o 5,5%)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 1,30 USD (42% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 2,12 USD (63% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2011 činil 2,89 USD (36% nárůst)

Jak můžete vidět, zisk na akcii v roce 2009 prudce klesl během nejhorší části velké recese. To by 
nemělo být překvapením, jelikož investiční podniky nejsou společnosti, které jsou odolné vůči 
recesi.

Během recesí se akciové trhy obvykle snižují. To vybízí mnoho investorů k tomu, aby své akcie ze 
strachu prodávali, což vede ke snížení spravovaných aktiv a tím snížení množství vybraných 
poplatků.
Franklin Resources se však rychle zotavil a zaznamenal zisk v roce 2010 a 2011.
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Ocenění a očekávané výnosy
Zatímco se základy společnosti Franklin Resources v posledních letech zhoršily, dobrá zpráva je, že
investoři nezaplatí vysokou cenu za akcie. V posledních čtyřech kvartálech Franklin Resources měl 
zředěný zisk na akcii ve výši 3,07 USD. Na základě nedávné ceny akcií má akcie poměr ceny k 
zisku 14,6. To je značně nižší než hodnota S & P 500, která má poměr průměrné ceny k zisku 25,4. 
Samozřejmě, důvodem pro nízké ocenění společnosti Franklin Resources jsou její klesající zisky. 
Nicméně, pokud se společnost zotaví a vrátit se k růstu zisku, stávající cena by se mohla jevit jako 
dobrá.
Rozšiřující se poměr ceny k zisku by mohl přinést značné výnosy. Odděleně budou budoucí výnosy 
způsobeny růstem příjmů a dividendami. Společnost ValueLine předpovídá růst zisku o 4% pro 
společnost Franklin Resources v roce 2017 a růst o 8% v roce 2018. To může být rozumné 
očekávání.
Potenciální rozpis výnosů je níže:

• Růst zisku o 6% -8%
• 1,8% dividendový výnos

V tomto scénáři by dlouhodobé výnosy dosáhly přibližně 8% - 10% ročně a možná i mnohem více, 
pokud by poměr ceny a zisku akcií vzrostl nad 14.

Závěrečné myšlenky
Spravovaná aktiva společnosti Franklin Resources se v letech 2015 a 2016 snížila, ale vrátila se 
opět k růstu. Může trvat další rok nebo dva, než se zotaví a získá zpět co ztratila. Společnost ale 
stále
zvyšuje zisky díky snižování nákladů a zpětným odkupem akcií. Při tomto nízkém ocenění by 
mohla Franklin Resources představovat vhodnou nákupní příležitost pro hodnotové a dividendově 
růstové investory.
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Dividendový aristokrat: T. Rowe Price
• T. Rowe Price Group je jedním z pouhých 5 dividendových aristokratů z finančního sektoru.
• Společnost zvýšila své dividendové platby po dobu 31 po sobě jdoucích let.
• T. Rowe Price Group je silná obchodní společnost na přiměřené - ne-li levné - úrovni 

ocenění.

T. Rowe Price ( TROW ) je na seznamu a je jedním z pouhých pěti dividendových aristokratů z 
finančního sektoru. Zvýšila dividendu již 31 let v řadě, včetně zvýšení o 5,6% 16. února. T. Rowe 
Price má silnou značku, vysoce výnosný podnik a budoucí růstový potenciál. Akcie mají 
dividendový výnos 2,7%, což je více než průměrný dividendový výnos 2,1% indexu S & P 500. A 
akcie mají také nižší ocenění než S & P 500, což znamená, že by mohly být podhodnocené. Sečteno
a podtrženo T. Rowe Price má mnoho kvalit, které investoři investující do dividendově růstových 
akcií vyhledávají.

Přehled podnikání
T. Rowe Price založil v roce 1937 Thomas Rowe Price Jr. Za osm desetiletí se T. Rowe Price 
rozrostla do jednoho z největších poskytovatelů finančních služeb v USA. Dnes má společnost tržní
kapitál ve výši 22,8 miliardy dolarů a spravuje více než 900 miliard dolarů aktiv. Společnost 
poskytuje podílové fondy, poradenské služby a správu účtu pro jednotlivce, institucionální 
investory, důchodové fondy a finanční zprostředkovatele. T. Rowe Price má různorodou klientskou 
základnu, pokud jde o aktiva a typ klienta.

Zdroj: 2017 Den investora , strana 6

Rok 2016 se nesl ve znamení nejistoty. Volby v USA, následky hlasování o Brexitu v Evropě a 
zpomalení hospodářského růstu v Číně přispěly ke zvýšení úrovně nejistoty. A přesto si T. Rowe 
Price vedla dobře. Spravovaná aktiva se v průběhu roku 2016 zvýšila o 6% a skončila na hodnotě 
811 miliard dolarů. To vedlo k růstu tržeb o 0,5% na 4,2 miliardy dolarů za rok. Zředěný zisk na 
akcii vzrostl za celý rok o 2,6% na 4,75 USD. Měl by existovat prostor pro T. Rowe Price, aby 
pokračovala ve zvyšování zisku.
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Perspektivy růstu
T. Rowe Price má řadu katalyzátorů pro budoucí růst. Prvním katalyzátorem jsou vyšší spravovaná 
aktiva. Společnost se v letošním roce velmi dobře zaměřila na získávání kapitálu pro investory.
T. Rowe Price skončila v září se správou aktiv ve výši 948 miliard dolarů . Spravovaná aktiva se od 
konce roku 2016 zvýšila o 17%. Je to vynikající růst a pomůže zvýšit příjmy díky investičním 
poplatkům.

Což už začalo. Společnost zaznamenala v roce 2017 mnohem silnější tempo růstu než v loňském 
roce. Například čisté tržby vzrostly o 12% v prvních dvou čtvrtletích roku 2017, a to díky 14% 
nárůstu poradenských poplatků.
Konkrétně T. Rowe Price těží z toku investičního kapitálu mimo aktivně spravované produkty 
směrem k pasivním investicím.

Zdroj: 2017 Annual Meetingholder , strana 9

Řízení výdajů také pomáhá zvýšit růst zisku. Provozní náklady vzrostly méně než příjmy na začátku
roku 2017, což pomáhá podporovat marže. Nakonec jsou odkupy akcií součástí plánu růstu zisku 
společnosti. T. Rowe Price odkoupila 10 milionů svých vlastních akcií v roce 2016, což představuje 
4% pokles počtu zředěných akcií. Společnost dále snížila počet akcií o 3% během první poloviny 
roku 2017. Celkově se upravený zisk na akcii v prvním pololetí zvýšil o 16%.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Konkurenční výhoda T. Rowe Price vychází z její značky a odbornosti. Společnost má dobrou 
pověst v odvětví finančních služeb. To ji pomáhá generovat poplatky, které představují hlavní zdroj 
příjmů.
Tuto pověst si vybudovala díky dobrému výkonu podílových fondů. Podle T. Rowe Price, 84% 
jejich fondů překonalo jejich Lipperovy průměry za poslední tři roky.
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Zdroj: 2017 Annual Meetingholder , strana 6

Za pět a deset let měla T. Rowe Price 80% a 86% podílových fondů s vyšší výkonností než je 
průměr Lipper.
T. Rowe Price považuje své zaměstnance za nejcennější aktivum. Má k tomu dobrý důvod, protože 
je důležité pro správcovskou společnost, aby měla kvalifikované odborníky a udržela si špičkové 
talenty.
Toto zaměření na budování silné značky dává společnosti konkurenční výhody, zejména schopnost 
udržet stávající klienty a získávat nové.

T. Rowe Price během Velké recese nefungovala dobře:

• Zisk na akcii za rok 2007 ve výši 2,40 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 ve výši 1,82 USD (24% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 ve výši 1,65 USD (9% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 ve výši 2,53 USD (53% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2011 ve výši 2,92 USD (15% nárůst)

Jak lze očekávat, T. Rowe Price zaznamenal prudký pokles zisků na akcii v letech 2008 a 2009. 
Když akciové trhy klesají, investoři obvykle vybírají prostředky aby získali hotovost.

Naštěstí společnost zůstala po celou recesi zisková, což jí umožnilo každoročně i nadále zvyšovat 
dividendu. A T. Rowe Price se rychle zotavila z důsledků Velké recese. Zisk se v roce 2010 výrazně 
zvýšil a roku 2011 dosáhl nového maxima.

Ocenění a očekávané výnosy
V posledních čtyřech vykazovaných čtvrtletích T. Rowe Price vytvořila upravený zisk na akcii ve 
výši 4,84 USD. Výsledkem je, že akcie mají poměr cena-k-zisku ke konci roku 19,6. Toto je nižší 
ocenění než index S & P 500, který má průměrný poměr ceny a zisku 25,5.

Pro společnost se silnou značkou, konzistentní ziskovostí a růstem zisků se zdá, že akcie T. Rowe 
Price je podhodnocená.

Zvyšující se poměr cena / zisk by podpořil značné výnosy, stejně jako růst zisků a dividendy. Podle 
ValueLine analytici očekávají, že T. Rowe Price zvýší zisk na akcii o 21% v roce 2017. Očekává se,
že růst zisku se v roce 2018 výrazně zpomalí na 3%. V dlouhodobém horizontu se zdá, že nárůst 
zisků ve vysokých jednociferných číslech je pro T. Rowe Price realistický a dosažitelný. Pokud je to
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přesné, potenciální rozdělení budoucích výnosů je následující:

• 3%-5% růst výnosů
• 1% růst marže
• 3%-4% zpětný odkup akcií
• 2,4% dividendový výnos

Z tohoto by budoucí výnosy dosáhly přibližně 9%-13% ročně, včetně dividend.

Závěrečné myšlenky
Investoři hledající dividendové akcie ve finančním sektoru mohou přirozeně přistát na velkých 
bankách. Na seznamu Dividendových aristokratů však nejsou žádné bankovní akcie. Ve skutečnosti,
dividendoví aristokraté z finančního sektoru pochází z oblasti pojišťovnictví a správy investic. To 
značí vysokou stabilitu obchodních modelů. T. Rowe Price lídrem v oboru a měla by každoročně 
dále zvyšovat své dividendy.
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Dividendový aristokrat: Sherwin-Williams
• Vyhlídky růstu společnosti Sherwin-Williams patří mezi nejsilnější v Indexu dividendových 

aristokratů.
• Tato společnost má v úmyslu se zbavit během několika následujících let závislosti.
• Sherwin-Williams je úžasný podnik, který je bohužel obchodován za vysoké ocenění.

Sherwin-Williams ( SHW ) je legendární dividendově růstová akcie. Jako člen Dividendových 
Aristokratů je Sherwin-Williams jedním z pouhých 51 akcií S & P 500, které každoročně zvýšily 
své dividendy za 25 a více let.
Dokonce i mezi dividendovými aristokraty, Sherwin-Williams vyniká kvůli jeho pozoruhodnému 
růstu dividend. Společnost také nenaznačuje žádné známky zpomalení; Sherwin-Williams odhaduje,
že roční výplata dividend vzroste do roku 2020 nejméně na 5,20 dolarů, což představuje CAGR 
11,5% z úrovně roku 2016.

Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Rychlá prognóza výplaty dividend Sherwin-Williamsovou přitahuje dividendově růstové investory. 
Tento článek bude podrobně analyzovat investiční vyhlídky společnosti Sherwin-Williams.

Přehled podnikání
Sherwin-Williams je druhý největší světový výrobce nátěrových hmot a barev. Společnost 
distribuuje své výrobky prostřednictvím velkoobchodníků a maloobchodních prodejen, které nesou 
jméno Sherwin-Williams. Společnost Sherwin-Williams, založená v roce 1866, se rozrostla na tržní 
kapitalizaci ve výši 35,8 miliardy dolarů. Jediným konkurentem větších rozměrů je dividendový 
aristokrat PPG Industries ( PPG ).
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Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Sherwin-Williams je určitě lídrem na trhu. Společnost se díky výrazné akvizici společnosti Valspar 
stala podstatně větší. Fúze s Valspar bylo transformací pro Sherwin-Williams. Není překvapením, že
společnost musela splnit regulační požadavky, aby byla fúze schválena, což značně zpomalilo 
proces. Akvizice společnosti Valspar byla původně oznámena 20. března 2016 a nakonec byla 
uzavřena dne 1. června 2017.
Konečná kupní cena společnosti Sherwin-Williams činila 113 dolarů za akcii, což představuje 
celkem zhruba 11,3 miliardy dolarů. Regulátor požadoval, aby společnost Sherwin-Williams 
odprodala firmu Valspar North American Industrial Coatings, která byla prodána za 420 milionů 
dolarů.

Společnost Sherwin-Williams oznámila že díky akvizici společnosti Valspar se změnily segmenty. 
V minulosti společnost Valspar vykazovala finanční výsledky v následujících segmentech:

• Skupina prodejen barev
• Skupina spotřebitelů
• Globální skupina finálních úprav
• Skupina nátěrových hmot Latinská Amerika

Po sloučení je společnost Sherwin-Williams nyní rozdělena do tří segmentů, které jsou uvedeny 
níže spolu s ročními údaji o prodeji:

• Skupina Americas: roční tržby ve výši 8,4 miliardy dolarů
• Skupina spotřebitelských značek: roční tržby ve výši 2,8 miliardy dolarů
• Skupina průmyslových nátěrů: 4,4 miliardy dolarů ročních tržeb

Další podrobnosti o každé z provozních jednotek Sherwin-Williams naleznete níže.
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Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Akvizice společnosti Valspar byla z mnoha důvodů strategicky důležitá. Transakce významně 
zlepšila diverzifikaci obchodních jednotek společnosti Sherwin-Williams, která se dříve silně 
spoléhala na starší skupinu Prodejen barev, která vytváří příjmy a zisky. Nyní Sherwin-Williams má
zdravější mix mezi třemi novými segmenty. Tento přechod lze vidět níže.

Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Akvizice Valspar vytvořila řadu růstových možností pro společnost Sherwin-Williams, o nichž se 
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diskutuje v další části této analýzy.

Perspektivy růstu
Sherwin-Williams vzrostl za uplynulé fiskální roky na uspokojivé ceny. Zatímco růst tržeb byl v 
nízkých až středních jednociferných číslech, zisky na akcii vzrostly o 27,1% a 11,6% ve fiskálním 
roce 2015, resp. fiskálním roce 2016. Více informací o výkonu společnosti během tohoto 
dvouletého období naleznete v následujícím snímku.

Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Při pohledu do budoucna má společnost Sherwin-Williams výhodu široké škály svých produktů na 
mezinárodní úrovni, jak je uvedeno níže.
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Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Očekává se, že poptávka po produktech společnosti Sherwin-Williams bude nejrychleji růst v 
oblasti Asie a Tichomoří. Akvizice společnosti Valspar působí jako silný posilovač tohoto trendu, 
neboť významně
zvýšil podíl příjmů společnosti Sherwin-Williams, který je generován na mezinárodní úrovni. 
"Legendární" Sherwin-Williams vytvořil pouze 13% tržeb na mezinárodních trzích (definovaných 
jako země mimo USA a mimo Kanadu). Spolecnost Sherwin-Williams a Valspar dohromady 
vygenerovala 21% mezinárodních tržeb.

Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation
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Tyto faktory by se měly kombinovat s cílem urychlit růst tržeb společnosti v krátkodobém 
horizontu. Sherwin-Williams očekává růst tržeb o 4% -6% ročně do konce fiskálního roku 2020.
Výnosy jsou jen jednou ze součástí budoucího růstu ziskovosti společnosti Sherwin-Williams. 
Akvizice společnosti Valspar představila některé smysluplné příležitosti ke snížení výdajů 
odstraněním duplicitních rolí, integrací dodavatelských řetězců a kombinací pracovních sil z 
všeobecného prodeje a administrace.
Sherwin-Williams očekává, že do roku 2020 bude generovat náklady ve výši 385 milionů až 415 
milionů dolarů ročně. Společnost uvedla v souhrnu celkové výdaje ve výši 10,1 miliardy dolarů ve 
fiskálním roce 2016. ~ Synergie nákladů na 400 milionů dolarů sníží základní výdaje společnosti, 
mimo fúze o ~ 4%, což jistě pocítí akcionáři společnosti.

Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

V souhrnu má Sherwin-Williams spoustu příležitostí, kterými může v budoucnu rozvíjet své 
podnikání. Společnost má také velmi dobré výsledky historického růstu zisků:
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Zdroj: Value Line

Sherwin-Williams zvýšil za posledních 15 let svůj upravený zisk na akcii ve výši 14% ročně. Jsme 
přesvědčeni, že budoucí růst bude pomalejší, společnosti bude zisk růst pravděpodobně v průměru o
7%-9% v průběhu celého ekonomického cyklu.

Konkurenceschopnost, výkonnost v recesi
Sherwin-Williams není nejvíce recesi odolný dividendový Aristokrat. Výkon společnosti závisí na 
zdravém americkém a mezinárodním trhu s bydlením, který je základním motorem prodeje barev a 
nátěrových hmot.
Tento dopad lze pozorovat při pohledu na výkonnost společnosti během finanční krize 2007-2009:

• 2007 upravený zisk na akcii: 4,70 USD
• 2008 upravený zisk na akcii: 4,00 USD
• 2009 upravený zisk na akcii: 3,78 USD
• 2010 upravený zisk na akcii: 4,21 USD
• 2011 upravený zisk na akcii: 4,14 USD
• 2012 upravený zisk na akcii: 6,02 USD

Společnosti Sherwin-Williams trvalo tři celé roky, než se zotavila z jeho nejnižších hodnot v recesi. 
Nicméně společnost zůstala zisková a pokračovala ve zvyšování dividendy (a proto je 
Dividendovým Aristokratem i dnes).

Dalším faktorem, který by investoři měli vzít v úvahu, je zvýšené zadlužení společnosti po 
ukončení akvizice společnosti Valspar. Společnost Sherwin-Williams získala z Citigroup ( C ) 
významnou půjčku na financování akvizice společnosti Valspar, jejíž dluh k EBITDA byl mnohem 
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vyšší než kdykoliv jindy v nedávné historii:

Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Zvýšené zadlužení Sherwin-Williams spolu s naší současnou pozicí v obchodním cyklu může vést k
tomu, že někteří investoři zváží investice do více konzervativních cenných papírů. Zisky společnosti
Valspar pravděpodobně poklesnou, pokud ekonomika začne klesat a trh s bydlením zpomalí.

Ocenění a očekávané celkové výnosy
Sherwin-Williams má mnoho charakteristik vysoce kvalitního podnikání; máme však obavy, že 
velké zvětšení společnosti bude mít negativní dopad na očekávané celkové výnosy.
Přesněji řečeno, Value Line (zdroj, který použijeme a budeme mu důvěrovat) očekává, že Sherwin-
Williams ohlásí upravený zisk na akcii ve výši 15 $ ve fiskálním roce 2017. Mějte na paměti, že 
tento údaj není nejpřesnějším odhadem, který jsme použili v naši analýze kvůli nejistotě, kterou 
představuje nově integrovaná obchodní společnost Valspar. Každopádně však současná cena 
společnosti Sherwin-Williams ve výši ~ $ 384 představuje poměr ceny a zisku 25,6. Následující 
schéma porovnává aktuální ocenění společnosti Sherwin-Williams s jeho dlouhodobým historickým
průměrem.

65

https://investors.sherwin-williams.com/doc/fcp_combined_2017


Zdroj: Value Line

Aktuální poměr ceny a zisku společnosti Sherwin-Williams činí 25,6 a jeho průměrný poměr mezi 
cenami a zisky za deset let je 19,6. Společnost je značně nadhodnocená. Navzdory dalším 
atraktivním charakteristikám společnosti (včetně potenciálu růstu zisků na akcii), nám vysoké 
ocenění společnosti Sherwin-Williams brání v tom, abychom vydali doporučení k nákupu této 
vysoce kvalitní bezpečné akcie. Investoři by mohli dobře nakoupit akcie z této společnosti během 
další recese, kdy se její ocenění pravděpodobně vrátí na mnohem atraktivnější hodnotu. Investoři 
orientovaní na výnos by měli vzít
na vědomí, že Sherwin-Williams má jen malou schopnost generovat příjem, neboť dividendový 
výnos je v současné době výrazně nižší než 1%.

Závěrečné myšlenky
Akvizice Valsparu Sherwin-Williams, která byla uzavřena letos v létě, vytvořila pro tuto vysoce 
kvalitní dividendovou akcii jisté přínosné růstové příležitosti. Společnost bude pravděpodobně i v 
blízké budoucnosti nadále zvyšovat své zisky vysokým jednociferným procentem. Jedná se o 
typický příklad velkého podniku obchodovaného za ne tak skvělou cenu.
Warren Buffett řekl:

Pro investora může příliš vysoká kupní cena za akcie vynikající společnosti zrušit
účinky příznivého obchodního vývoje následujícího desetiletí.

Warren Buffett

Doporučujeme čekat na lepší vstupní cenu za akcie společnosti Sherwin-Williams, ačkoli 
doporučení zůstáva na držet pro investory, kteří nakoupili akcie společnosti za mnohem nižší cenu.
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Dividendový aristokrat: V.F. Corporation
• VF Corporation se v posledních letech poněkud bojovala, ale očekává silné celkové výnosy.
• Společnost se zdá být přiměřeně ohodnocena vůči S & P 500.
• Společnost VF Corporation zvýšila dividendu již 44 let v řadě.

Existuje mnoho dividendových aristokratů, kteří by mohli být velkou podporou portfolia 
postaveného na růstu dividend.
VF Corp ( VFC ) je na seznamu dividendových aristokratů a zvýšila dividendu 44 let za sebou. 
Nejen, že VF Corp zvýšila dividendu již více než čtyři desetiletí, ale obvykle zvýší dividendu 
vysokou sazbou. Například zvýšení dividendy v roce 2016 bylo 13,6%. V tomto článku se bude 
diskutovat o obchodním modelu VF Corp a proč je to atraktivní dividendově růstová akcie.

Přehled podnikání
VF Corp je podnik z oboru oděvů. Jeho roční tržby přesáhly 12 miliard dolarů, ale společnost měla 
skromné začátky. Celou cestu započal v roce 1899, a zažil mnoho zvratů a obratů v téměř 120 leté 
historii fungování. Společnost poprvé založena John Barbey a skupinou investorů. Společně 
vytvořili Reading Glove and Mitten Manufacturing Company. Během šedesátých let společnost 
přijala své současné jméno, VF Corp. Má velmi rozmanité produktové portfolio s mnoha předními 
značkami.

Zdroj: 17×17 Investor Presentation, page 6

Současné prostředí je pro společnost VF Corp náročné kvůli obtížné maloobchodní atmosféře. 
Maloobchodní provoz klesá, což poškodilo prodejce cihel a malty, z nichž mnohé nesou značku 
společnosti VF Corp.

V důsledku toho byl rok 2016 neuspokojivým rokem. Celkové tržby byly v porovnání s předchozím
rokem stejné. Zisk na akcii poklesl o 8% na 2,78 USD. Pokles byl způsoben především silným 
americkým dolarem a náklady na restrukturalizaci. Nicméně, s výjimkou jednorázových výdajů, 
upravený zisk na akcii vzrostl za fiskální rok o 7%. Bohužel, rok 2017 zatím nebyl o mnoho lepší 
než rok 2016. Během prvních dvou fiskálních čtvrtletí byly tržby opět stejné. To by však mělo být 
pouze krátkodobé zpomalení. Existuje dostatek prostoru pro budoucí růst.
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Perspektivy růstu
VF Corp má ještě tři možnosti pro budoucí růst, které zahrnují akvizice, nové geografické trhy a 
růst prostřednictvím elektronického obchodování. Za prvé, VF Corp může využít akvizice k 
doplnění svého organického růstu. Dne 14. srpna oznámila akvizici Williamson-Dickie 
Manufacturing Co. Williamson-Dickie má řadu silných značek, včetně Dickies. Po dokončení 
akvizice, bude Dickies šestou miliardovou značkou společnosti VF Corp.

Zdroj: Acquisition Presentation, page 10

Akvizice by měla zvýšit růst v příštích několika letech. Po akvizici společnost VF Corp 
aktualizovala očekávání růstu. Očekává se, že zisky na akcii dosáhnou do roku 2021 5,00 dolarů, ve
srovnání s očekávanou hodnotou 2,96 dolaru za fiskální rok 2017.

Zadruhé, zatímco podnikání VF Corp v USA skřípe, stále roste na mezinárodních trzích.

Například ve fiskálním roce 2016 vzrostly organické tržby o 7% v Evropě a 14% v Číně. V Americe
mimo USA se tržby zvýšily o 11%.

Tyto nové regiony, zejména rozvíjející se trhy, jsou katalyzátorem dlouhodobého růstu. Tyto trhy 
mají velkou populaci a vysokou míru ekonomického růstu. Williamson-Dickie v tomto ohledu 
pomůže. Přibližně jedna třetina prodejů nepochází z USA.
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Zdroj: Acquisition Presentation, page 11

Bude to také cenný přírůstek pro přímý přístup ke spotřebitelům, což je dalším katalyzátorem 
budoucího růstu společnosti VF Corp. Nakonec, ačkoli maloobchodníci mají problémy, 
elektronický obchod není hrozbou pro společnost VF Corp. Příjmy od přímého spotřebitele vzrostly
o 9% v roce 2016, což bylo způsobeno dvojciferným nárůstem produktů Outdoor & Action Sports. 
Příjmy z přímého spotřebitele vzrostly v posledním čtvrtletí o 14%, přičemž digitální tržby vzrostly 
o 36%. Očekává se, že příjmy z přímé spotřeby za celý rok vzrostou o 11%.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Existuje několik klíčových konkurenčních výhod, které po tak mnoho let poháněly impozantní růst 
společnosti VF Corp. Za prvé, jsou to jeho silné značky. Společnost má několik miliardových 
značek, které vedou své příslušné kategorie. To dává společnosti cenovou sílu.

Navíc V.F. Corp těží z činnosti ve stabilním průmyslu. Mnoho výrobků co V.F. Corp prodává - 
například pracovní oblečení, džíny a další - se v posledních 100 letech příliš nezměnily. Tyto 
vlastnosti pomáhají společnosti VF Corp zůstat ziskové i během recese. Například VF Corp díky 
své konzistentní ziskovosti nadále zvyšovala dividendu i během velké recese. Výnosy společnosti 
během Velké recese jsou níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 1,35 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 1,39 USD (3% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 1,29 USD (7% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 1,61 USD (25% nárůst)

VF Corp zaznamenala v roce 2009 mírný pokles zisku, ale v roce 2010 a později se vrátila k 
silnému růstu.

Ocenění a očekávané výnosy
V roce 2016 společnost VF Corp oznámila upravený zisk na akcii ve výši 3,11 USD. Na základě 
upravených zisků má akcie poměr ceny a zisku 20,6. Ve srovnání s poměrem ceny a zisku indexu S 
& P 500 25,5 se akcie společnosti obchodují s 19% slevou. Zdá se, že akcie jsou mírně 
podhodnocené, vzhledem k jejímu silnému potenciálu růstu zisků. Dokonce i když se poměr ceny a 
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zisku nezvýší nad 21, budoucí potenciál návratnosti se stále zdá být slibný. Po nedávné akvizici 
očekává společnost VF Corp zvýšení tržeb o 5%-7% každý rok až do roku 2021. Vedení také 
očekává, že růst marží a odkup akcií přinese růst zisku o 10 a víc procent každý rok.

Zdroj: Acquisition Presentation, page 19

Spolu s růstem dividend by celkové výnosy mohly dosáhnout i dvojčíselné hodnoty, pokud vše 
půjde, jak očekává management společnosti:

• 4% -6% růst příjmů
• 1% růst tržeb z akvizic
• 2% růst marže
• 3% zpětné odkupy akcií
• 3% dividendový výnos

Podle tohoto scénáře by celkové výnosy dosáhly 13% -15% ročně plus nebo mínus jakékoliv změny
poměru cena / zisk.

Dividenda společnosti VF Corp je velmi bezpečná. Společnost v současné době vyplácí dividendu 
ve výši 1,68 USD na akcii. To představuje výplatní poměr 54%, založený na zisku na akcii z roku 
2016.

Závěrečné myšlenky
VF Corp se potýká s některými krátkodobými výzvami, zejména zhoršením amerických nákupních 
center. Růst příjmů v USA se v důsledku toho zpomalil. To by se však mohlo ukázat jako nákupní 
příležitost, neboť společnost má několik růstových katalyzátorů, na které se těšíme. Akvizice, 
mezinárodní trhy a přímý prodej spotřebitelům by měly nadále vytvářet růst. VF Corp není výrazně 
podhodnocená, ale stále je to vysoce kvalitní dividendový Aristokrat.
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Dividendový aristokrat: PPG Industries
• Společnost PPG Industries se nyní plně zaměřuje na svou lukrativní činnost v oblasti 

nátěrových hmot.
• Společnost vyplácí čtvrtletní dividendy od roku 1899 což je úžasné.
• PPG se obchoduje za rozumnou cenu na základě poměru cena / zisk, ale existují i

další obavy, které ukazují, že PPG je v současné době nadhodnocená.

PPG Industries ( PPG ) je největší společnost s barvami na světě.
Jedná se také o jednu z nejspolehlivějších dividendových akcií. PPG vyplácí dividendy každé 
čtvrtletí od roku 1899 . Navíc společnost každoročně zvýšila dividendu za posledních 45 let, čímž 
se stala členem seznamu Dividendových aristokratů. Pozoruhodná konzistentnost dividend PPG jí 
pomáhá apelovat na konzervativní investory z dividendově růstové komunity. Tento článek 
podrobně analyzuje investiční vyhlídky společnosti PPG a určí, zda společnost zasluhuje 
doporučení k nákupu za současné ceny.

Přehled podnikání
Společnost PPG Industries byla původně založena v roce 1883 jako výrobce a distributor skla. 
"PPG" v PPG Industries znamená Pittsburgh Plate Glass, což je odkaz na původní provoz 
společnosti. Časová osa slavné firemní historie společnosti PPG je uvedena níže.

Zdroj: PPG Industries 2016 Investor Presentation, slide 23

V průběhu času společnost PPG zaznamenala pozoruhodné kroky k tomu, aby se stala lídrem v 
oblasti barev a nátěrových hmot. S tržní kapitalizací ve výši 29 miliard dolarů a ročními příjmy ve 
výši téměř 15 miliard dolarů je jediným konkurentem podobného druhu PPG také kolega Aristokrat 
Sherwin-Williams ( SHW ) a holandská malířská společnost Akzo Nobel.Podíl PPG na trhu je 
uveden v následujícím grafu.
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Zdroj: Sherwin-Williams October 2017 Investor Presentation

Společnost PPG Industries se díky své celosvětové provozní přítomnosti a zaměření na technologie 
a inovace rozrostla na velmi působivou velikost. Společnost má přibližně 3500 technických 
zaměstnanců umístěných ve více než 70 zemích na 100 jedinečných místech. Zaměření výzkumu a 
vývoje společnosti je klíčovým rozdílem mezi společností PPG a dalšími společnostmi zabývajícími
se nátěrovými hmotami a barvami.

Zdroj: PPG Industries 2016 Investor Presentation, slide 25

Společnost PPG je dnes jedničkou na trhu. Další část této analýzy popisuje páky, které může 
společnost PPG vytáhnout, aby zahájila budoucí růst.
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Perspektivy růstu
Celkově je schopnost firmy zvýšit výnosy a zisky funkcí jejich alokace kapitálu. Rozdělení kapitálu
společnosti PPG ve fiskálním roce 2016 a v uplynulém desetiletí lze vidět níže.

Zdroj: PPG Industries Presentation at the 2017 UBS Chemicals Conference, slide 9

Obrázek ukazuje, že společnost PPG historicky vynaložila přibližně 37% svých peněžních toků na 
akvizice, avšak tento podíl byl v loňském roce výrazně nižší, zbytek byl věnován odkupu akcií.

S ohledem na tuto skutečnost je pravděpodobné, že fúze a akvizice budou soustředěny na to, aby 
společnost PPG pokračovala v růstu i do budoucna a společnost se vrátí zpět ke své základní 
optimalizaci portfolia.

Důkazy tuto tezi podporují. Začátkem tohoto roku (1. června) společnost PPG oznámila prodeje 
svého posledního zbývajícího sklářského podniku - severoamerické sklolaminátové jednotky - za 
545 milionů dolarů. Společnost také uvádí, že "dokončila několik dodatečných akvizic".
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Zdroj: PPG Industries Presentation at the 2017 UBS Chemicals Conference, slide 4

Ještě důležitější je, že společnost PPG učinila tři nabídky pro AkzoNobel ( AKZO.AS ), třetího 
největšího podnikatele v oblasti nátěrových hmot a barev. Tato fúze, pokud by byla dokončena, by 
vytvořila průmyslový gigant a je otázkou, zda by získala regulační schválení vzhledem k důsledkům
na celkovou konkurenceschopnost průmyslu.

Ukázalo se, že obavy z narušení hospodářské soutěže byly zbytečné, jelikož správní rada Akzo 
odmítla každou nabídku PPG i přes tlak několika velkých investorů (zejména akcionářská 
společnost Elliott Management vedená Paulem Singerem byla ochotna odvolat předsedu Akzo, aby 
fúze byla schválena). Největší nabídka dosáhla téměř 30 miliard dolarů, ale PPG se nakonec 
rozhodla soustředit na další příležitosti v rámci svého M & A.( spojování a akvizice)

PPG bude pravděpodobně pokračovat ve svém zaměření na jednotku nátěrových hmot. Jak bylo 
uvedeno, společnost PPG nedávno prodala svůj poslední sklenářský podnik a by se soustředila na 
své malířské podniky ostřížím zrakem. To vedlo k vyšším prodejům společnosti, které generuje 
jednotka nátěrových hmot, jejíž trend je zobrazen níže.
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Zdroj: PPG Industries 2016 Investor Presentation, slide 11

Dosavadní výsledky společnosti PPG naznačují, že základní podnikání bude v dohledné 
budoucnosti pravděpodobně i nadále uspokojivě růst. Upravený zisk na akcii na konci uplynulého 
patnáctiletého období můžete vidět níže:

Zdroj: Value Line
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Společnost PPG Industries dokázala v letech 2001 až 2016 udržet růst svého upraveného zisku na 
akcii na úrovni 7,2% ročně.

Všimněte si, že upravené zisky na akcii PPG v roce 2016 byly výrazně sníženy reálnými, ale 
jednorázovými výdaji souvisejícími s penzijním plánem. Pokud zvážíme růst společnosti mezi roky 
2001 a 2015, bylo to robustních 11,2% ročně.

Jsme přesvědčeni, že PPG bude pravděpodobně růst pomaleji, než o těch 11%. Investoři mohou od 
PPG Industries rozumně očekávat růst upravených zisků na akcii o 6%-8% i přes všechny 
ekonomické cykly.

Výkon PPG bude pravděpodobně trpět během období hospodářské recese, což je pozorování, které 
je popsáno v následující části této analýzy.

Konkurenční výhoda a výkonnost v recesi
PPG působí v oblasti nátěrových hmot a barev, což je z mnoha důvodů ekonomicky atraktivní:

• Produkty mají vysoké marže
• Vyžaduje jen málo kapitálových investic
• Vytváří významný peněžní tok

Vzhledem k těmto skutečnostem začíná mít větší smysl, že existují dvě společnosti (Sherwin-
Williams a PPG Industries) v seznamu Dividendových Aristokratů.

Říká se, že průmysl nátěrových hmot a barev není příliš odolný vůči recesi, protože závisí na situaci
trhu s bydlením. Tento dopad lze vidět ve výsledcích PPG během
finanční krize 2007-2009:

• 2007 upravený zisk na akcii: 2,52 USD
• 2008 upravený zisk na akcii: 1,63 USD
• 2009 upravený zisk na akcii: 1,02 USD
• 2010 upravený zisk na akcii: 2,32 USD
• 2011 upravený zisk na akcii: 3,44 USD

PPG upravené zisky na akcii klesly o více než 50% během poslední velké recese a trvalo dva roky, 
než se zotavily. Zatímco dlouhodobé vyhlídky tohoto dividendového Aristokrata zůstávají jasné, 
investoři, kteří vlastní PPG, by měli být ochotni zdvojnásobit své pozice a koupit si více akcií této 
společnosti, pokud dojde k recesi a cena akcií klesne.

Ocenění a očekávané celkové výnosy
Očekává se, že zisky společnosti PPG se výrazně zvýší po slabých výsledcích roku 2016, což bylo 
způsobeno významným jednorázovým výdajem. Přesněji řečeno, očekává se, že společnost PPG 
oznámí upravený zisk na akcii ve výši 6,35 USD ve fiskálním roce 2017, což v kombinaci s běžnou 
cenou společnosti ve výši ~ 113 USD dává poměr cena / zisk 17,8. Následující diagram porovnává 
aktuální poměr ceny a zisku PPG s jeho dlouhodobým historickým průměrem.
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Zdroj: Value Line

Aktuální poměr ceny a zisku společnosti PPG činí 17,8 a její průměrný poměr mezi cenami a zisky 
za deset let je 19,7. Zatímco se kvantitativní ocenění společnosti v současné době jeví jako nízké, je 
to proto, že ekonomika vzkvétá (což zvyšuje její výdělky).

Nakupování PPG je nyní podobné nákupu zásob ropy, když ceny ropy činí ~ 130 dolarů - 
samozřejmě společnost bude vypadat levně, protože podnikání (a ekonomika) praská ve švech.

Právě nyní není pravděpodobně nejlepší čas koupit PPG, protože cena akcií bude s největší 
pravděpodobností padat jako kámen během další recese. Doporučujeme čekat, protože se nakonec 
objeví lepší možnosti nákupu.

Závěrečné myšlenky
PPG Industries má mnoho charakteristik velmi kvalitního podnikání:

• Více než 40 let po sobě jdoucích zvýšení dividend
• Významná mezinárodní účast
• Zaměření na zvýšení hodnoty akcionářům prostřednictvím fúzí a akvizic

Výkon společnosti v době recese však znamená, že i když její ocenění vypadá atraktivně na papíře , 
v budoucnu se pravděpodobně vyskytnou lepší příležitosti k nákupu. Prozatím přejdeme akcie 
společnosti PPG Industries, ačkoli akcie zůstávají s doporučením držet pro investory, kteří ji drží za 
nižší nákupní cenu.
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Dividendový aristokrat: S&P Global
• Společnost S & P Global zvýšila své dividendy 44 let v řadě.
• Společnost má potenciál zvyšovat celkové výnosy vysokým tempem (před zhodnocením 

mnoha změn) v příštích několika letech.
• Zdá se, že společnost se dnes obchoduje s vyšším oceněním.

Dalším na řadě v našem seriálu o dividendových aristokratech je společnost S & P Global ( SPGI ). 
S & P Global by mohla být v hledáčku většiny růstových investorů, má ale také velmi impozantní 
historii dividend. Od roku 1937 každoročně vyplácí dividendu. A společnost S & P Global zvýšila 
dividendu již 44 let za sebou. Podle společnosti je to jedna z méně než 25 společností v S & P 500, 
která zvýšila dividendu po dobu nejméně 44 po sobě jdoucích let. Tento článek se podrobněji 
podívá na společnost S & P Global a co z ní činí tak vysoce kvalitní dividendově růstovou akcii.

Přehled podnikání
Kořeny společnosti S & P Global sahají až do roku 1917, kdy se spojili McGraw Publishing 
Company a Hill Publishing Company. Společnost se zpočátku jmenovala McGraw Hill Financial. V
roce 1957 představil McGraw Hill S & P 500. Dnes je S & P 500 pravděpodobně nejznámějším 
indexem akciových trhů na světě. Roční tržby společnosti činí více než 5,6 miliardy dolarů a má 
více než 20 000 zaměstnanců.

S & P Global má dlouhou historii růstu.

Zdroj: Q2 Earnings Presentation, page 7
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Restrukturalizace byla strategicky založena zaměřením se na globální trhy. Nyní je téměř polovina 
příjmů společnosti generována mimo USA.

S & P Global nabízí finanční služby, včetně úvěrových ratingů, benchmarku, analýzy a data, 
globální kapitálové a komoditní trhy.

Získává výnosy z těchto tří provozních segmentů:

• Hodnocení(Ratingy) (48% tržeb)
• Inteligence trhu a komodit (40% tržeb)
• S & P Dow Jones Index (12% tržeb)

S & P Global má vysoce ziskový obchodní model. Je jedničkou v oblasti úvěrových ratingů a 
indexů akciových trhů, které mu poskytují vysoké zisky a růstové příležitosti.

Perspektivy růstu
S & P Global má významné katalyzátory pro budoucí růst. Globální ekonomika se nadále rozšiřuje, 
což zvyšuje poptávku po finanční analýze a ratingu dluhů, což jsou pro investory klíčové informace.
Výnosy z ratingů nadále stoupají stálým tempem a během Velké recese zaznamenaly jen mírný 
pokles.

Zdroj: Q2 Earnings Presentation, page 19

Rok 2016 byl pro S & P Global velmi dobrý. Celkové tržby vzrostly o 7% a společně s kontrolou 
nákladů a zpětným odkupem akcií vedly k růstu upraveného zisku na akcii o 14% za rok.
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Růst v roce 2017 a dál bude částečně podpořen nedávnými prodeji a akvizicemi. Společnost 
prodává podniky s nízkým růstem a reinvestuje do nových oblastí. Jejich velký počet prodejů 
zahrnoval například společnost JD Power, podniky prodeje SPSE / CMA, společnost QuantHouse a 
výzkum v oblasti kapitálových a finančních prostředků.

S & P Global také získala PIRA a RigData, což pomohlo Plattsovi zvýšit tržby o 10% v posledním 
čtvrtletí.

Společnost má silný start v roce 2017 . Za první pololetí vzrostly celkové tržby a upravený zisk na 
akcii o 5% a 26%.

Odštěpení a snižování nákladů vedly k výraznému růstu marží.

Zdroj: Q2 Earnings Presentation, page 8

Tržby z ratingů se v posledním čtvrtletí zvýšily o 10%, a to z důvodu vyšších výnosů z 
podnikových dluhopisů, bankovních úvěrů a transakcí se strukturovanými produkty. Výnosy z 
ratingů se zvýšily o 9% v USA a 11% na mezinárodních trzích.

Tržby z Inteligence trhu a komodit klesly o 10%, ale to bylo způsobeno různými prodeji. S 
výjimkou ztráty z prodeje se příjmy zvýšily o 8%.

Konečně, tržby S & P Dow Jones se v posledním čtvrtletí zvýšily o 20%, a to díky 24% navýšení 
poplatků spojených s aktivy. Jedná se především o výnosy z fondů obchodovaných na burze (ETF). 
Správa aktiv spojená s indexy společnosti S & P Global vzrostla za čtvrtletí o 34%.

Vedení očekává upravený zisk na akcii za celý rok v rozmezí 6,15 až 6,30 USD. Vezmeme-li střední
hodnotu tohoto odhadu znamená to zvýšení zisku o 16%.
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Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
S & P Global má více konkurenčních výhod. Za prvé, působí ve vysoce koncentrovaném průmyslu. 
Jedná se o jednu ze tří hlavních ratingových agentur v USA, společně s Moody's ( MCO ) a Fitch 
Ratings.

Tyto tři společnosti dohromady ovládají více než 90% světového průmyslu s ratingy, přičemž 
společnost S & P Global je na vrcholu. Existuje spousta překážek pro vstup do tohoto podnikání. 
Klienti platili společnosti S & P Global ohromné sumy za investiční doporučení, neboť společnost S
& P Global si vybudovala silnou reputaci během mnoha desetiletí podnikání.

Tyto konkurenční výhody pomohly společnosti zůstat stále zisková i během celé velké recese:

• Zisk na akcii v roce 2007 byl 2,94 USD
• Zisk na akcii v roce 2008 byl 2,51 USD (15% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 2,33 USD (7% pokles)
• Zisk na akcii v roce 2010 byl 2,65 USD (nárůst o 14%)

Zisky společnosti S & P Global se v letech 2008 a 2009 snížily, investoři by měli očekávat, že 
společnost bude během recese bojovat. Globální krize přirozeně vede k nižší poptávce po 
finančních službách, jelikož investoři opouští trhy.

Nicméně společnost S & P Global se po skončení recese rychle zotavila. V roce 2011 dosáhl zisk na
akcii nové nejvyšší hodnoty.

Ocenění a očekávané výnosy
V posledních čtyřech vykazovaných čtvrtletích vytvořila S & P Global upravený zisk na akcii ve 
výši 6,04 USD. Výsledkem je, že akcie mají poměr cena-k-zisku ke konci roku 26,9. Jedná se o 
vysoký poměr ceny k zisku - index S & P 500 má poměr ceny a zisku 25,5.

Ve více než 25násobných ziscích je společnost S & P Global oceněna s prémií. Jedná se o vysoce 
kvalitní společnost, ale dokonce i díky silnému růstu zisků se investoři nemohou spoléhat na další 
expanzi poměru cena / zisk, který by stimuloval budoucí výnosy.

V důsledku toho budou budoucí výnosy pravděpodobně generovány z růstu zisku a dividend. 
Naštěstí firma roste s dostatečně vysokým tempem, že může stále přinášet uspokojivé výnosy.
Odkupy akcií a dividendy jsou významným hnacím motorem výnosů investorů.

81



Zdroj: Q2 Earnings Presentation, page 10

Potenciální rozpis budoucích výnosů je následující:

• 6% - 8% růst tržeb
• 1% růst marže
• 2% - 3% zpětný odkup akcií
• 1% dividendový výnos

S očekáváním růstu zisků 9% - 12% ročně by celkové výnosy dosáhly 10% - 13% ročně, včetně 
dividend. Výnos z dividend nepředstavuje značnou část celkových výnosů, protože současný výnos 
je pouze 1%. Je to asi polovina průměrného dividendového výnosu v S & P 500.

Závěrečné myšlenky
S & P Global je silná společnost, s dlouhou dráhou budoucího růstu. Dividendový výnos ve výši 1%
je poměrně nízký a mohl by být nepříjemný pro důchodce, který hledá vyšší úroveň příjmu. Z 
tohoto hlediska budou investoři požadující vysoký výnos pravděpodobně hledat jinde. Společnost S 
& P Global však za posledních pět let zvýšila svou pravidelnou dividendu o 10% ročně. V roce 
2012 rozdělil zvláštní dividendu ve výši 2,50 USD. Ve výsledku, dividendově růstoví investoři 
mohou mít jiný pohled na věc.
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Dividendový aristokrat: Target
• Target je 2. nejvýnosnější dividendový aristokrat
• Společnost dosahuje silného růstu elektronického obchodu
• Navíc Target přemodelovává obchody a otevírá malé obchody na dalších místech

Target ( TGT ) je jeden ze vzácnějších Dividendových aristokratů.Jedná se o druhého 
nejvýnosnějšího dividendového Aristokrata za telekomunikačním gigantem AT & T ( T ). Dnes jsou 
Target a AT & T jediní dividendoví aristokrati s dividendovým výnosem minimálně 4% +. Navíc má
společnost Target dlouhou historii růstu dividend. Zaplatila 200 čtvrtletních dividend v řadě a 
zvýšila dividendu za 46 po sobě jdoucích let. Target je jedinečná kombinace vysokého výnosu z 
dividend a růstu dividend. Zdá se, že akcie jsou v současné době výrazně podhodnocené. To činí 
Target atraktivní k nákupu pro dividendově růstové investory.

Přehled podnikání
Target je maloobchodní gigant. Má tržní kapitalizaci ve výši 32,8 miliardy dolarů. Dnes provozuje 
více než 1 800 obchodů v USA, a také elektronický obchod. Má rozmanitou řadu produktů a loňský
prodej dosáhl téměř 70 miliard dolarů.

Zdroj: 2016 Annual Report

Target a všechny maloobchody zažívají obtížné období. Zvyšující se hrozba internetových 
obchodníků narušuje celý kamenný prodej. Porovnatelné tržby společnosti Target klesly ve čtvrtém 
čtvrtletí roku 2016 o 1%.

Vedení Target varovalo investory, že zisky na akcii klesnou až o 20% v roce 2017, neboť společnost
bude muset vynaložit více peněz na to, aby vše zvrátila.

Dobrou zprávou je, že se zdá, že se obrat se daří. Target překonal očekávání analytiků v minulém 
čtvrtletí a to jak v tržbách, tak v zisku na akcii.

Tržby ve výši 16,4 miliardy dolarů vzrostly meziročně o 1,6% díky 1,3% navýšení srovnatelných 
tržeb. Zisk na akcii se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 14% na 1,23 USD.

Target také upravil výhled do konce roku a to k lepšímu, více než se očekávalo. Společnost Target 
očekává, že její celoroční srovnatelné tržby za rok 2017 se budou pohybovat v rozmezí - 1% až + 
1%. Analytici očekávali prudší pokles.

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 společnost očekává, že GAAP EPS jak provozní tak upravený bude od 
0,75 do 0,95 USD. Společnost Target také očekává upravený zisk na akcii za celý rok ve výši 4,34 
až 4,54 USD, což ponechává dostatek prostoru pro další zvyšování dividend.
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Perspektivy růstu
Target si nevedl zrovna dobře v roce 2016, ale start v roce 2017 byl mnohem lepší. Do budoucna, 
existuje velká šance, že společnost dokáže udržet svůj obrat. Zahájila několik iniciativ zaměřených 
na návrat k růstu. Za prvé, jde o proces rekonstrukce stovek obchodů. K tomu je to modernizace 
rozvržení a přidání nových kategorií produktů.

Zdroj: Earnings Presentation, page 84

Společnost Target očekává, že dosáhne zvýšení prodeje o 2%-4% u každého obchodu, který 
renovuje. Do roku 2018 společnost očekává dokončení rekonstrukcí na více než 350 svých 
obchodech. Do roku 2019 bude mít přestavbu za sebou více než 600 obchodů, což představuje 
jednu třetinu celkového počtu obchodů.

Dalším velkým katalyzátorem růstu pro Target jsou jeho malé obchody. Po uzavření prodejen v 
Kanadě je nyní společnost Target rozložena jen na území USA. To znamená, že musí najít způsoby, 
jak oslovit nové zákazníky. Jednou z cest jsou malé obchody. Jedná se o obchody s mnohem menší 
rozlohou, na místech, která nemohou poskytnout potřebný prostor k vybudování velkého obchodu.

Malé obchody Targetu jsou otevřeny pod značkou CityTarget a TargetExpress. Tyto malé obchody 
se nacházejí v oblastech, které slibují vysokou návštěvnost, například hustě osídlená velká města a 
univerzitní kampusy.

Do roku 2019 očekává společnost Target otevření více než 100 malých obchodů, čímž se 
ztrojnásobí počet malých obchodů, které jsou v současné době v provozu.
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Zdroj: Earnings Presentation, page 77

A konečně plánuje Target bojovat proti Amazonu ( AMZN ), a to budováním vlastní e-commerce 
platformy. Porovnatelný internetový prodej společnosti Target za poslední čtvrtletí vzrostl o 32%, 
což představuje dvojnásobné tempo růstu oproti stejnému čtvrtletí loňského roku. A Target nedávno 
rozšířil svou dodávku nezbytných položek následujícího dne do osmi nových amerických měst.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Target funguje v obtížném oboru. Maloobchod nenabízí řadu trvanlivých konkurenčních výhod a je 
vysoce konkurenční. Pro spotřebitele, je často maloobchodní značka až na druhém místě za cenou a 
pohodlím. Nicméně, Target má konkurenční výhody. A co je nejdůležitější, má masivní distribuční 
síť a širokou škálu schopností, které jí umožňují udržet nízké ceny. Navíc společnost Target působí 
v obranné oblasti retailového obchodu. Levnější maloobchody mají tendenci se poměrně dobře 
držet i během hospodářského poklesu, kdy spotřebitelé obvykle přecházejí od maloobchodníků s 
vyššími cenami.

Target zisky na akcii během Velké recese jsou následující:

• Zisk ve výši 3,33 USD za rok 2007
• Zisk ve výši 2,86 USD za rok 2008 (14% pokles)
• Zisk ve výši 3,30 USD za rok 2009 (nárůst o 15%)
• Zisk ve výši 3,88 USD za rok 2010 (17% nárůst)
• Zisk ve výši 4,28 USD za rok 2011 (10% nárůst)

Target byl pozoruhodně odolný během Velké recese. V roce 2008 utrpěl 14% pokles, ale 
následovaly tři po sobě jdoucí dvojciferné nárůsty zisku.

Ocenění a očekávané výnosy
Jedním z atraktivních aspektů Targetu je jeho nízké ocenění. Na základě svých upravených zisků na 
akcii má Target poměr cena / zisk jen 11. Index S & P 500 má průměrný poměr ceny a zisku 25,6.
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Target ocenění je více než poloviční v porovnání s oceněním S & P 500. Zdá se, že akcie jsou 
značně podhodnocené vzhledem k vysoké ziskovosti a potenciálu růstu. Zvyšující se ocenění by 
mohlo přinést značnou návratnost. Pokud se poměr ceny a zisku Targetu zvýší na 15, zhodnocení 
akcií Target by byl přibližně 36%.

Navíc může společnost Target vytvářet výnosy z růstu zisků a dividend. Podle společnosti 
ValueLine Target zvýšil zisk na akcii o 7% ročně, od roku 2001 do roku 2016.

Společnost v tomto období vyšších kapitálových investic nemusí dosáhnout 7% růstu zisku. Zdá se 
však, že růst zisku někde uprostřed tohoto čísla se dá rozumně očekávat.
Rozpis celkových výnosů je následující:

• 1% - 2% růst tržeb
• 2% - 3% zpětný odkup akcií
• 4% dividendový výnos

V kombinaci s 4% dividendovým výnosem může celková návratnost společnosti Target dosáhnout 
7% - 9% ročně, bez výnosů z rozšiřujícího se poměru cena / zisk.

Závěrečné myšlenky
Target se potýká v této době s obzvláště silnou konkurencí. Má však dlouhou historii růstu a 
stability dividend. Podnikové obratné iniciativy k obratu získávají na síle. Target má potenciál pro 
návrat k růstu v příštích několika letech. Navíc je Target vysoce ziskový, což znamená, že může 
akcionářům vracet značné částky hotovosti. Společnost je schopna odkoupit své akcie za mnohem 
nižší cenu a akcionáři jsou tak dobře placeni za čekání na obrat.
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Dividendový aristokrat: McDonald´s
• McDonald's je světovým lídrem v restauračním byznysu.
• Společnost se vzpamatovala a rychle roste.
• Naneštěstí ocenění společnosti McDonald's také rychle rostlo.

Společnost McDonald vyplatila svou první dividendu v roce 1976 a od té doby ji každoročně 
zvyšuje.

Společnost McDonald's provedla úspěšný obrat, který jí umožnil návrat k vyšší míře růstu dividend.
21. září , McDonald zvýšila dividendu o 7%.

Obměna zahrnovala nové nabídky jídel, přemodelování restaurací a větší tlak na franšízové 
restaurace.

Dohromady toto usílí mělo za následek,že společnost McDonald's v uplynulém roce zaznamenala 
silný růst tržeb a zisků.

Přehled podnikání
Společnost McDonald's byla založena v roce 1954 Rayem Krochem a jeho partnery Dickem a 
Macem McDonaldem. Společně vytvořili McDonald's System Inc. V roce 1960 Kroc koupil 
výhradní práva na jméno McDonald's. Dnes je společnost McDonald's největší veřejně 
obchodovanou fast-foodovou společností na světě. Provozuje více než 37 000 poboček ve více než 
100 zemích světa. Společnost vytváří ročně více než 24 miliard dolarů.

Příjmy jsou rozděleny do následujících kategorií:

• Restaurace ve vlastnictví firmy (62% z tržeb)
• Franchisingové restaurace (38% z tržeb)

Rok 2016 byl pro společnost McDonald's rokem zotavení. Dříve společnost bojovala s klesajícími 
tržbami a zisky. V roce 2015 dokonce učinilo vzácné rozhodnutí uzavřít více obchodů, než bylo v 
USA otevřeno, což bylo poprvé za 40 let. Roky 2015 a 2016 byly z hlediska tržeb špatné roky, ale 
prodeje z franšíz v loňském roce vzrostly.

Zdroj: 2016 Annual Report, page 17

Celosvětový prodej srovnatelných restaurací se za rok zvýšil o 3,8%. Srovnatelný prodej je velmi 
důležité měřítko finanční výkonnosti pro restaurace. Měří prodej v místech otevřených nejméně po 
dobu jednoho roku a je známkou trvanlivé síly značky poté, co počáteční boom nově otevřené 
restaurace zmizí.

Zisk na akcii vzrostl v loňském roce po měnové úpravě o 16%.

Dříve společnost bojovala s klesajícími tržbami a zisky. V roce 2015 se dokonce vzácně rozhodla 
uzavřít více restaurací, než se v USA otevřelo a to poprvé za 40 let. Naštěstí se McDonald v 
loňském roce vrátil na správnou cestu a jeho pohyb by měl pokračovat vpřed.
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Perspektivy růstu
Výkonnost společnosti McDonald se zlepšila, což je z velké části důsledkem strategických 
rozhodnutí k obnově růstu. Tyto rozhodnutí zafungovaly dobře a McDonald je v dobrém postavení, 
aby mohl pokračovat v růstu. Za prvé, McDonald's představil nové menu, včetně celodenních 
snídaní, a promo akci McPick 2. Obnovené zaměření se na poskytování hodnoty zákazníkům 
pomohlo obnovit provoz. Společnost McDonald's každoročně očekává nárůst tržeb o 3%-5%. Navíc
společnost McDonald's prošla novou vlnou re-franšízingu. Očekává, že do konce roku 2017 re-
franšízinguje 4 000 restaurací. Do příštího roku bude přibližně 93% restaurací McDonald's 
povoleno.

Zrychlené schvalování fungovalo zvláště dobře na mezinárodních trzích.

Zdroj: 2016 Annual Report, page 19

Re-franšízování pomůže rozšířit zisky společnosti McDonald, stejně jako opatření na snížení 
nákladů. Společnost McDonald's očekává, že celkové a administrativní náklady sníží o 500 milionů 
dolarů. Do roku 2019 očekává snížení svých ostatních nákladů o dalších 5% až 10%. McDonald's 
každoročně očekává vysoký jednociferný růst zisků. V roce 2017 toho dosáhlo víc než dost. 
Upravený zisk na akcii vzrostl v první polovině roku o 20% oproti stejnému období před rokem. 
Celosvětové srovnatelné tržby vzrostly v posledním čtvrtletí o 6,6%, zatímco re-franšízování a 
úspory nákladů vedly k dalšímu růstu zisků.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Společnost McDonald's má několik konkurenčních výhod, které ji odlišují od svých konkurentů. Za 
prvé, je to největší veřejně obchodovaná fast - foodová společnost na světě. Má obrovský rozsah, 
který ji umožňuje udržovat nízké ceny. A má velmi silnou značku. Podle společnosti Forbes je 
společnost McDonald's nejvzácnější značkou na světě v hodnotě vyšší než 40 miliard dolarů. 
Jedním z hlavních důvodů, proč McDonald's stále zvyšuje dividendu rok co rok, je, že má 
defenzivní obchodní model. Když ekonomika zažívá pokles, spotřebitelé utahují opasky, zejména 
pokud jde o stolování. Spíše než by spotřebitelé během recese zašli na snídani do restaurace, 
navštíví fast - food. Zdá se to divné, ale z této perspektivy McDonald's skutečně v recesi těží. Jako 
důkaz tohoto tvrzení uvádíme jeho zisky na akcii během Velké recese:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 2,91 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 3,67 USD (26% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 3,98 USD (8% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 4,60 USD (16% nárůst)

Společnost McDonald's každoročně zvyšovala zisky rychlým tempem. To je velmi impozantní a 
dokazuje to jeho recesi-odolný obchodní model. Investoři mohou tedy být ujištěni, že společnost 
může nadále zvyšovat dividendu i v případě, že dojde k další recesi.
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Ocenění a očekávané výnosy
Akcie společnosti McDonald generovaly v posledních měsících obrovské výnosy. Hodnota akcií za 
poslední rok vzrostla o 50%.

To způsobilo, že ocenění společnosti McDonald se zvýšilo. V současné době má poměr cena-k-
zisku ke konci roku 27. Podle hodnoty společnosti ValueLine měla akcie průměrný poměr ceny a 
zisku 19 od roku 2001. Index S & P 500 má průměrný poměr ceny a zisku 25.

Zdá se tedy, že McDonald's je nadhodnocený, založeno na relativních srovnáních se širším trhem, 
stejně jako na historickém průměru.

Investoři se nemohou spoléhat na pokračující výnosy ze zvyšování poměru ceny a zisku. V 
budoucnu budou výnosy generovány z růstu zisku a dividend.

Za posledních 10 let společnost McDonald's každoročně zvyšovala zisk na akcii o 7%. S jeho 
obratem by to mohlo být přiměřeným očekáváním. Potenciální rozpis budoucích výnosů je uveden 
níže:

• 2%-3% růst tržeb
• 1% zvýšení marží
• 2% - 3% zpětný odkup akcií
• 2,5% dividendový výnos

Z toho by celkové výnosy dosáhly přibližně 7% - 10% ročně. Klesající poměr ceny a zisku by však 
snížil budoucí výnosy z akcií společnosti McDonald.

Závěrečné myšlenky
McDonald's vyplácí dividendu více než 40 let za sebou. Během těchto čtyř desetiletí se musela čas 
od času proměnit, aby zůstala na vrcholu měnících se spotřebitelských trendů. Nedávno to musela 
udělat znovu, ale výsledky se již projevují. Tržby a zisky rostou, což napomáhá růstu dividend 
McDonald. Zdá se, že akcie momentálně nejsou podhodnocené a investoři by si měli počkat na 
lepší nákupní příležitost. Nicméně, McDonald´s bude i nadále poskytovat vše co dividendově 
růstový investor vyhledává.
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Dividendový aristokrat: Chevron
• Chevron je jedním ze dvou dividendových aristokratů v oblasti energetiky.
• Výnos společnosti ve výši 3,6% je srovnatelný s řadou dalších aristokratů.
• Chevron má před sebou výrazný růst, jestliže se ceny ropy zvýší, ale společnost už se 

neobchoduje s výraznou slevou.

Chevron ( CVX ) je jednou z největších a nejznámějších ropných společností na světě.Je také 
jednou z nejstabilnějších. Důslednost a stabilita dividend společnosti Chevron jí pomáhají 
vyniknout v jinak velice volatilním energetickém průmyslu. 

Přehled podnikání
Chevron je jedním ze šesti supermajorů ropy a plynu , spolu s:

• BP ( BP )
• Eni SpA ( E )
• Total SA ( TOT )
• Exxon Mobil ( XOM )
• Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A ) ( RDS.B )

Chevron je jedním ze dvou supermajorů pro ropu a zemní plyn se sídlem ve Spojených státech 
spolu s kolegou Dividendovým Aristokratem Exxon Mobil . Velikost Chevronu je skoro až 
neuvěřitelná. V první polovině fiskálního roku 2017 společnost vykazovala peněžní toky z operací 
ve výši 8,9 miliardy dolarů a vyplatila celkem 4,1 miliardy dolarů na dividendách.

Zdroj: Chevron September 2017 Investor Presentation, slide 5

Společnost Chevron si také udržuje přiměřenou míru zadlužení s poměrem dluhu pouhých 22,7% 
na konci posledního čtvrtletí, a to i přes jedno z nejobtížnějších provozních prostředí 
zaznamenaných pro ropné společnosti. Oživení cen ropy je jedním z hlavních hnacích sil 
Chevronova krátkodobého růstu, což je faktor, který je podrobně popsán v další části.
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Perspektivy růstu
Chevron je jednou z největších veřejně obchodovaných energetických společností na světě a má 
obrovský prospěch z pokračujícího oživení cen ropy. Konkrétně očekává Chevron růst čisté 
produkce v roce 2017 o 4% až 9% před dopadem prodeje aktiv a pokračující růst očekává i za 
současný fiskální rok. Předpokládaná čistá produkce společnosti v příštích několika letech je 
uvedena níže.

Zdroj: Chevron September 2017 Investor Presentation, slide 10

Nechápejte to špatně - oživení cen ropy již probíhá a může být vidět ve finanční výkonnosti 
společnosti Chevron během posledního čtvrtletí (druhého čtvrtletí fiskálního roku 2017). V tomto 
čtvrtletí vzrostla produkce ropy o 10% oproti stejnému období před rokem, jak je uvedeno níže.
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Zdroj: Chevron 2Q2017 Investor Presentation, slide 6

Důležité je, že společnost Chevron nyní generuje hotovost i po zaplacení všech výdajů a vyplacení 
dividend. První polovina fiskálního roku 2017 představuje první pololetí za více než dva roky, kdy 
peněžní tok společnosti po vyplacení dividend byl pozitivní, narostl až na 1 mld. USD.

Zdroj: Chevron September 2017 Investor Presentation, slide 5
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Věříme, že společnost Chevron je v dobrém postavení, aby mohla nadále vyplácet stále rostoucí 
dividendy v nadcházejících letech. Společnost uvádí zachování a růst svých dividend jako jednu z 
hlavních finančních priorit a očekává, že udrží poměr dluhu mezi 20% až 25% i v budoucnu.

Zdroj: Chevron September 2017 Investor Presentation, slide 7

V blízké budoucnosti bude růst společnosti Chevron nepochybně pocházet především z rostoucích 
cen ropy. Z dlouhodobého hlediska bude Chevron jednou z hlavních společností, která bude mít 
prospěch z
rostoucí poptávky po energii (která vychází jak z růstu počtu obyvatel, tak ze zlepšení průměrné 
životní úrovně po celém světě). Investoři by si měli také poznamenat silný zájem společnosti o 
budování hodnoty pro akcionáře:

93



Zdroj: Value Line

Během deseti let před rokem 2014 (rok, kdy ceny ropy spadly z útesu), Chevron zvýšil svůj 
upravený zisk na akcii o 4,9% ročně. Z dlouhodobého hlediska se domníváme, že pro tuto vysoce 
kvalitní dividendovou akcii je pravděpodobný růst nejméně 4%-6% ročně.

Konkurenceschopnost, výkonnost v recesi
Konkurenční výhoda společnosti Chevron pochází především z její velikosti a finanční síly ve 
vysoce cyklickém energetickém sektoru. Odborné provozní znalosti společnosti umožňily úspěšně 
proplout jedním z nejhorších medvědích trhů s ropou. Existují dva faktory, které to umožnily. 
Prvním faktorem je pozoruhodné snížení nákladů společnosti. Společnost Chevron snížila své 
kapitálové výdaje a průzkumný rozpočet z přibližně 10 miliard na zhruba 5 miliard USD mezi 
fiskálním rokem 2014 a fiskálním rokem 2015, zatímco provozní výdaje a prodejní, všeobecné a 
administrativní náklady klesly z přibližně 7,5 miliardy dolarů na 5,5 miliardy za stejné období.
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Zdroj: Chevron 2Q2017 Investor Presentation, slide 16

Druhou pákou, kterou Chevron dokázal vytěžit, aby udržel svou životaschopnost v tomto těžkém 
ropném prostředí, je program prodeje aktiv společnosti. Společnost se zaměřila na prodej 
kumulativních aktiv mezi 5 až 10 miliardami dolarů mezi fiskálním rokem 2016 a fiskálním rokem 
2017, což jí pomohlo udržet dividendu a pokračovat ve své hlavní činnosti.
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Zdroj: Chevron 2Q2017 Investor Presentation, slide 17

Velikost společnosti Chevron je klíčovým důvodem, proč snížení nákladů a prodeje aktiv 
společnosti tolik pomohly během této ropné recese - větší společnost, může využít úsporná opatření 
ve vetší míře
a ušetřit tak peníze a také disponuje mnohem větší základnou aktiv, ze které může v případe potřeby
odprodávat.

Společnost Chevron se v energetickém sektoru dobře rozšiřuje. Avšak rozhodně není dividendovým 
aristokratem odolným vůči recesi, o čemž svědčí její výkonnost během finanční krize 2007-2009:

• 2006 upravený zisk na akcii: 7,80 USD
• 2007 upravený zisk na akcii: 8,77 USD
• 2008 upravený zisk na akcii: 11,67 USD
• 2009 upravený zisk na akcii: 5,24 USD
• 2010 upravený zisk na akcii: 9,48 dolarů
• 2011 upravený zisk na akcii: 13,44 dolarů

Zisky na akcii společnosti Chevron se během finanční krize v letech 2007-2009 snížily o více než 
50%, ale společnost dokázala zůstat zisková i během medvědího trhu, který vymazal mnoho 
konkurentů z tohoto podnikání. Navíc společnost Chevron pokračovala ve zvyšování výplaty 
dividend každý rok po Velké recesi. Zisk společnosti Chevron se bude vždy odvíjet od cen ropy, 
avšak považujeme podnik za jednu z konzervativnějších akcíí v širším odvětví energetiky.
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Ocenění a očekávané celkové výnosy
Očekávané celkové výnosy společnosti Chevron se hodnotí obtížněji než u ostatních společností. 
Důvodem je především současná situace v oblasti zisků společnosti, které jsou s největší 
pravděpodobností nižší než její "skutečná" výkonnost v oblasti zisků v normalizovanějším prostředí
s cenami ropy. Value Line - zdroj, který používáme, důvěřujeme mu a doporučujeme ho - odhaduje, 
že zisky společnosti Chevron se v příštích několika letech vrátí na úroveň přibližně 9,50 USD. 
Společnost Chevron se navíc v průběhu desetiletí před rokem 2014 (rok, kdy začal aktuální 
medvědí trh s ropou) obchodovala s průměrným poměrem cena / zisk 9,4. Dlouhodobá historie 
ocenění společnosti je uvedena níže.

Zdroj: Value Line

Upravený zisk na akcii ve výši 9,50 USD v kombinaci s poměrem cena / zisk 9,4 nám udává cenu 
89 USD - což je ve podstatně nižší hodnota než aktuální cena akcie společnosti Chevron ve výši ~ 
119 USD.

Řekněme si ale, že tento přístup vytváří řadu předpokladů,díky kterým to nemusí být pravda. Zisky 
společnosti Chevron by se mohly odrazit nad hranici 9,50 USD, nebo by se společnost mohla vrátit 
k poměru cena / zisk 9,4x (nebo obojí!). Pokud by se tyto předpoklady změnily, změní se také 
výsledek této analýzy ocenění.

Je třeba také poznamenat, že je to pouze jeden způsob, jak zhodnotit současné ocenění společnosti. 
Neexistuje žádná "dokonalá" metrika ocenění. Domníváme se také, že investoři pravděpodobně 
oceňují Chevron více na základě potenciálu vyplácení dividend, než jeho zisku; s ohledem na tuto 
skutečnost by jiný přístup k ocenění měl porovnat současný výnos dividend společnosti Chevron s 
jeho dlouhodobým historickým průměrem, který je níže:
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Zdroj: YCharts

Aktuální dividendový výnos společnosti Chevron je mírně nad desetiletým historickým průměrem. 
Současný výnos společnosti naznačuje mírné podhodnocení. Vezmeme-li toto všechno v úvahu, 
konzervativně vyčíslené kvantitativní údaje naznačují, že společnost Chevron se dnes obchoduje za 
vysokou cenu. Nicméně současní akcionáři pravděpodobně získají značný výnos, pokud se ceny 
ropy vrátí na úroveň $ 120 za barel, kterou zažili v roce 2014.

Závěrečné myšlenky
Chevron je jednou ze vzácných společností z oblasti ropy a plynu, která dokázala proplout 
obrovskou recesí v letech 2007-2009 a současným medvědím trhem s ropou. Je zřejmé, že tento 
dividendový aristokrat je něco zvláštního. Překvapivě však kvantitativní analýza nenaznačuje, že by
Chevron obchodovaný za současné ceny byl podhodnocen. Zatímco stávající investoři mohou být 
uchváceni dividendovým výnosem ve výši 3,6%, celkový potenciál návratnosti společnosti Chevron
se zdá být nižší než u jiných dividendových aristokratů.

Chevron je jednou z nejsilnějších společností v energetickém sektoru - druhá je společnost Exxon 
Mobil. Zatímco investoři mohou jistě učinit horší investice do dnešního obecně předraženého trhu, 
Chevron nevykazuje v současných cenách velkou hodnotu.
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Dividendový aristokrat: Air Products and Chemicals
• Společnost Air Products and Chemicals má vyhlídky k silnému růstu na mezinárodních 

trzích.
• Růst bude pravděpodobně posílen akvizicemi, které jsou financovány hotovostí.
• Společnost Air Products And Chemicals se bohužel obchoduje vysoko nad zajímavým 

oceněním.

Air Products and Chemicals ( APD ) není zrovna nejznámějším dividendovým aristokratem. 
Společnost je primárně dodavatelem a distributorem průmyslových plynů - což je průmysl, ve 
kterém nedosáhnete stejného uznání značky jako například Colgate-Palmolive ( CL ) nebo Procter 
& Gamble (PG). Společnost je však také elitní dividendovou akcií. Společnost Air Products And 
Chemicals je členem seznamu dividendových aristokratů , což je skupina spolehlivých 
dividendových akcií s růstem dividendy více než 25 let v řadě.

Historie dividend společnosti Air Products and Chemicals - 35 let po sobě jdoucích zvýšení 
dividend - naznačuje, že společnost má konzistentní obchodní model. Říká se, že společnost v 
posledních letech znovu objevila sama sebe. Byl proveden spinoff a samostatný významný prodej, 
jehož cílem bylo zefektivnění obchodního modelu společnosti a zaměření se na její hlavní 
průmyslové plynárenské operace.

Přehled podnikání
Společnost Air Products And Chemicals je jedním z největších výrobců a distributorů 
atmosférických a provozních plynů na světě. Mezi zákazníky společnosti patří další podniky z 
odvětví průmyslu, technologie, energetiky a materiálů. Společnost Air Products And Chemicals 
sídlící v Allentownu v Pensylvánii byla založena v roce 1940 a má současnou tržní kapitalizaci ve 
výši 33 miliard dolarů.
Společnost má významnou mezinárodní účast. Pouze 39% konsolidovaných prodejů bylo v 
loňském roce vytvořeno v USA a Kanadě, přičemž Evropa je druhou největší geografickou 
jednotkou s 27% podílem na prodeji. Další podrobnosti o podnikových jednotkách a geografické 
distribuci společnosti naleznete na následujících obrázcích.

Zdroj: Air Products And Chemicals 2016 Annual Report, page 2

V posledních několika letech se společnost Air Products and Chemicals soustředila na odprodej 
vedlejších aktiv, zefektivnění svého obchodního modelu a snížení celkových nákladů. Došlo ke 
dvěma významným transakcím, které pomohly posunout iniciativu k zefektivnění společnosti v 
budoucnu.

Za prvé společnost Air Products And Chemicals dokončila spinoff své divize elektronických 
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materiálů. Obchodní jednotka se nyní obchoduje na Newyorské burze jako Versum Materials pod 
tickerem VSM. Akcionáři společnosti Air Products a Chemicals obdrželi jednu akcii společnosti 
Versum za každé dvě akcie společnosti APD, které v okamžiku spinoffu vlastnili. Akcie společnosti 
Versum se od spinoffu téměř zdvojnásobily, což naznačuje, že vedení vytvořilo významnou hodnotu
pro akcionáře tím, že vyčlenilo tuto obchodní jednotku.

Druhou významnou transakcí, kterou společnost Air Products and Chemicals dokončila, je prodej 
divize produkce náhradních dílů pro specializované výrobce chemikálií Evonik Industries AG za 
3,8 miliardy dolarů v hotovosti, která byla uzavřena v lednu.

Společnosti, které společnost Air Products and Chemicals v uplynulém roce prodala vygenerovaly 
přibližně 2,0 miliardy dolarů tržeb a téměř 530 milionů dolarů EBIT ve fiskálním roce 2016. Dnešní
společnost Air Products And Chemicals je menší, štíhlejší společnost a je dobře situovaná k tomu, 
aby poskytla uspokojivé budoucí výsledky.

Perspektivy růstu
Zjednodušující kroky, které společnost Air Products and Chemicals podnikla v uplynulých několika 
letech, vedly k významnému zlepšení ziskovosti tohoto průmyslového plynového giganta. Vývoj 
marže EBITDA společnosti za posledních několik let je uveden níže.

Zdroj: Air Products And Chemicals Third Quarter Earnings Presentation, slide 14

Společnost Air Products and Chemicals zaznamenala od druhého čtvrtletí roku 2014 růst EBITDA 
marže o přibližně 900 bazických bodů - což je významné zlepšení oproti standardu. Při pohledu do 
budoucna pravděpodobně Air Products and Chemicals poskytne uspokojivý růst z několika důvodů.
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Prvním je řada nových celosvětových výrobních a distribučních center, která budou brzy v provozu.
Mezi ně patří plány na výrobu dusíku v Číně, továrny s kyslíkem a dusíkem v Indii a závod na 
zkapalňování v New Yorku. Další podrobnosti o průběhu větších projektů Air Products And 
Chemicals naleznete níže.

Zdroj: Air Products And Chemicals Third Quarter Earnings Presentation, slide 8

Nedávné fúze a akvizice poskytly společnosti Air Products and Chemicals značný peněžní polštář. 
Na konci posledního čtvrtletí společnost oznámila hotovostní a krátkodobé investice ve výši 3,3 
miliardy dolarů - přibližně 10% své tržní kapitalizace a téměř 20% celkových aktiv. Společnost 
plánuje využít tyto prostředky na nákup menších výrobců průmyslových plynů, zejména v Asii. 
Vedení rovněž uvedlo, že chce zpětně koupit akcie za odpovídající ceny.

Takže jak rychle mohou investoři očekávat, že společnost Air Products And Chemicals bude v 
budoucnu růst? Historicky společnost Air Products And Chemicals zvýšila svůj upravený zisk na 
akcii o 8% ročně. Úplná historie zisků společnosti je uvedena níže.
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Zdroj: Value Line

Věříme, že společnost Air Products And Chemicals pravděpodobně bude nadále růst podobným 
tempem 6%-8%.

Konkurenceschopnost, výkonnost v recesi
Společnost Air Products And Chemicals má řadu konkurenčních výhod.

Prvním je odbornost v oboru. Společnost zaměstnává řadu chemiků a inženýrů s
technickým know-how, aby úspěšně a včas dokončovala projekty a v rámci rozpočtu. Právě kvůli 
tomu bylo by obtížné, aby začínající společnost konkurovala Air Products v průmyslovém odvětví 
distribuce plynu.

Kromě toho společnosti distribující průmyslový plyn těží z vysokých nákladů na přepojování. Tyto 
náklady nemusí být nutně finanční - je však nepravděpodobné, že zákazník změní dodavatele, 
jakmile jejich potřeby distribuce plynu splní určitý dodavatel, protože by bylo obtížné nalézt 
konkurenta, který nabízí stejné služby v určitém zeměpisném regionu. Koneckonců i velikost 
společnosti je výhodou pro Air Products And Chemicals.

Nedávné odprodeje společnosti a prodeje aktiv společnosti jí poskytly infuzi hotovosti, čímž 
posilovaly své firemní finance tak, aby pomohly vydržet každou nadcházející ekonomickou krizi.
Společnost Air Products And Chemicals navíc zaznamenala vynikající výsledky v minulých 
recesích. Považujte výkonnost společnosti v průběhu finanční krize 2007-2009 jako důkaz:

• 2006 upravený zisk na akcii: 3,50 USD
• 2007 upravený zisk na akcii: 4,40 USD
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• 2008 upravený zisk na akcii: 4,97 USD
• 2009 upravený zisk na akcii: 4,06 USD
• 2010 upravený zisk na akcii: 5,02 USD

Společnost Air Products And Chemicals zaznamenala během finančního krize v letech 2007-2009 
18% pokles upravených zisků na akcii, avšak v následujících fiskálních letech došlo k dalšímu 
zvýšení zisku. Očekáváme, že podobná úroveň recesivní odolnosti bude prokázána i v budoucích 
obdobích nepokojů na trhu.

Ocenění a očekávané celkové výnosy
Jak jsme již uvedli dříve, věříme, že společnost Air Products And Chemicals bude pravděpodobně 
růst o rozumných 6%-8% ročně v průběhu plných ekonomických cyklů. Růst zisků na akcii v 
kombinaci s 2,5% dividendovým výnosem poskytuje společnosti Air Products and Chemicals 
potenciál dodávat dvojciferné celkové výnosy.

To by byl případ, kdy by ocenění společnosti zůstalo na současné úrovni. Bohužel je to velmi 
nepravděpodobné.

Očekává se, že Air Products And Chemicals ohlásí upravený zisk na akcii ve výši 6,15 dolaru ve 
fiskálním roce 2017. Její akcie se v současné době obchodují za 153,94 dolaru za vysoký poměr 
cena / zisk 25,0.

Následující diagram porovnává současné ocenění Air Products And Chemicals s jeho dlouhodobým 
historickým průměrem.

Zdroj: Value Line
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Aktuální hodnota poměru ceny a zisku Air Products and Chemicals je 25,0 a její dlouhodobý 
průměrný poměr cena / zisk je 17,5. Zdá se, že společnost je při současné ceně výrazně 
nadhodnocena. Doporučujeme čekat na lepší příležitost k nákupu podílu na této vysoce kvalitní 
firmě.

Závěrečné myšlenky
Transformace společnosti Air Products and Chemicals za uplynulý rok umožnila, aby se společnost 
soustředila na svou hlavní činnost průmyslových plynů. Tuto změnu vítáme. Navíc jsme spokojeni 
se zaměřením společnosti na rozvíjející se trhy. Tyto pozitivní faktory však nemohou opodstatnit 
významnou prémii, za kterou se momentálně akcie na trhu prodávají. Ocenění bude brzdit celkové 
výnosy společnosti APD v budoucnosti, což nám brání ve vydání doporučení k nákupu.
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Dividendový aristokrat: Lowe's
• Společnost Lowe zvýšila dividendu již více než 50 po sobě jdoucích let.

• Díky nízkému výplatnímu poměru a dlouhé historii dividend se jedná o jednu z 
nejbezpečnějších dividendově růstových investic.

• Bezpečnost je jedna věc, celkové výnosy jsou druhá. Je Lowe vhodná k nákupu za současné 
ceny?

Společnost Lowe má obrovskou historii růstu dividend. Kromě toho, že je Lowe's dividendový 
aristokrat, je také členem seznamu Dividend Kings. Výnosnost společnosti Lowe je pouze průměrná
ve srovnání s indexem S & P 500. Nicméně, výnos Lowe roste vysokým tempem. Za rok 2017 
společnost zvýšila dividendu o 17%. Při tomto tempu se dividenda společnosti Lowe každé 4 roky 
zdvojnásobí. Společnost Lowe má 2% dividendový výnos a potenciál zvyšovat dividendu o 10 a 
více procent ročně. 

Přehled podnikání
Společnost Lowe's byla založena v roce 1946. Za posledních 71 let se v USA stala prodejcem 
domácích potřeb č. 2, pouze za společností The Home Depot ( HD ). V současné době společnost 
Lowe vytváří roční prodeje ve výši 65 miliard dolarů.Společnost provozuje více než 2 100 obchodů 
v USA, Kanadě a Mexiku. Společnost Lowe nabízí širokou škálu produktů pro údržbu, opravu, 
přestavbu a zdobení domova.

Zdroj: Investor Presentation, page 5

Má široký výběr předních národních značek, stejně jako velké množství soukromých značek. 
Společnost Lowe pokrčila rameny nad špatným výkonem širšího maloobchodního průmyslu. Stále 
fungovala dobře, protože spotřebitelé zůstávají ochotní a schopni utrácet za své domovy. 
Porovnatelné tržby společnosti Lowe vzrostly ve fiskálním roce 2016 o 4,2% a během prvních šesti 
měsíců roku 2017 vzrostl o 3,4% . Růst prodeje vyplýval z vyššího počtu transakcí a vyšších 
průměrných cen prodaného zboží.
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Zdroj: Q2 Earnings Presentation, page 4

V kombinaci s kontrolami nákladů a zpětným odkupováním akcií došlo v první polovině roku 2017 
ke zvýšení zisku na akcii společnosti Lowe o 16%. Lowe má prospěch z několika podpůrných 
fundamentů. Ekonomika i nadále roste, stejně jako trh s bydlením. Rostoucí mzdy a ceny domů 
motivují více spotřebitelů k investování do svých domovů. V budoucnu by Loweho tržby a zisky 
měly pokračovat v růstu, a to díky růstu stávajících i nových obchodů v USA i mimo něj.

Perspektivy růstu
Mezi primární růstové katalyzátory společnosti Lowe patří nové obchody včetně mezinárodní 
expanze. Americká ekonomika pokračuje v růstu stálým, i když mírným tempem. Významné 
ekonomické ukazatele pro společnost Lowe - které zahrnují hodnoty nezaměstnanosti a bydlení - 
jsou v pozitivním trendu. Podmínky zůstávají příznivé pro růst spotřebitelských výdajů.

Zdroj: Investor Presentation, page 2
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Společnost Lowe očekává růst HDP nejméně o 2 a více procent v USA, což stále podporuje růst 
společnosti. Míra nezaměstnanosti navíc klesla na 5%, což je obecně považováno za plnou 
zaměstnanost.
A v roce 2016 se ceny domů přiblížily jejich vrcholu před Velkou recesí v roce 2007. To je důvod, 
proč společnost Lowe pokračuje ve výstavbě nových obchodů.

V roce 2017 společnost očekává, že přidá zhruba 25 prodejen s příslušenstvím pro domácnosti. 
Společnost Lowe se zaměřila na Kanadu jako na klíčový růstový trh. V loňském roce společnost 
Lowe získala kanadského maloobchodního prodejce Rona za 2,3 miliardy dolarů. Přidání 
společnosti Rona dává společnosti Lowe přístup k velkému a rostoucímu kanadskému trhu s 
domácími potřebami.

Zdroj: Investor Presentation, page 4

Společnost Rona je soustředěna v Quebecu, který představuje 25% trhu s domácími potřebami. 
Lowe předpovídá 4% růst pro trh domácích potřeb v Kanadě až do roku 2018. Akvizice by měla 
výrazně přispívat k ziskům. Nakonec společnost Lowe vybudovala vlastní digitální platformu, aby 
udržovala krok v elektronickém obchodování s ostatními maloobchodníky. Celosvětová strategie 
společnosti funguje, protože srovnatelné tržby vzrostly v posledním čtvrtletí o 43% na webu 
lowes.com. V roce 2017 společnost Lowe očekává nárůst prodeje o 5% díky růstu srovnatelného 
prodeje o 3%-4%. Společnost odhaduje zisk za akcii v rozmezí od 4,20 USD do 4,30 USD, což by 
od roku 2016 představovalo růst 5%-8%.

Konkurenceschopnost, výkonnost v recesi
Maloobchodní odvětví zpravidla nenabízí mnoho konkurenčních výhod. Jedná se o vysoce náročné 
maloobchodní prostředí, protože vzestup Amazonu ( AMZN ) a dalších internetových prodejců 
ohrožuje kamenné prodejny. Spotřebitelé přesunuli své dolary na elektronické obchody, kvůli 
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pohodlí a nízkým cenám. Nicméně, Lowe je specializovaný maloobchodník, což mu poskytuje 
konkurenční výhodu.
Provádění domácích rekonstrukcí bývá často složité. Spotřebitelé jsou proto ochotni cestovat do 
obchodů, prohlížet výrobky osobně a klást otázky zaměstnancům. Toto pomáhá dosud chránit 
maloobchodní prodejce před vlivem Amazonu.
Lowe má dostatečnou velikost na to aby soutěžil i v ceně, a to i s maloobchodníky na internetu. 
Společnost Lowe působí v průmyslu, který je v podstatě duopol. Společnost Lowe dominuje v 
maloobchodním prodeji potřeb pro domácnosti spolu s Home Depot.
Společnost Lowe má měřítko k tomu aby dosahovala značné efektivity distribuce a dodavatelů.
Může využít svou velikost, aby udržela nízké náklady, které pak může na zákazníky přenášet 
nízkými cenami zboží.
To znamená, že Lowe není imunní recesi. Spotřebitelské výdaje typicky klesají
během hospodářského poklesu. Lowe's je závislá na finančně zdravém spotřebiteli. Během Velké 
recese zažila Lowe obzvláště prudký pokles, což značně ovlivnilo zisky společnosti.

Loweovy zisky na akcie během Velké recese jsou níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 1,86 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 1,49 USD (20% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 1,21 USD (19% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 1,44 USD (19% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2011 byl 1,69 USD (17% nárůst)

Zisky společnosti Lowe během recese prudce klesly, společnost však stále zůstala zisková. To 
pomohlo tomu, že každoročně dále zvyšovala dividendu. A vrátila se zpět na předkrizovou úroveň v
roce 2013.

Ocenění a očekávané výnosy
Společnost Lowe má poměr ceny a zisku ke konci roku 22,5. To je mírně podprůměrné; index S & P
500 má v současné době průměrný poměr ceny a zisku 25,7.

Poměr cena / zisk vyšší než 20 může být pro maloobchodníka příliš vysoký, poněvadž obvykle drží 
nižší ocenění. Podle analytiků společnosti ValueLine za posledních 10 let držely akcie Lowe 
průměrný poměr cena / zisk 17,5.

V důsledku toho by klesající poměr ceny k zisku mohl snížit budoucí výnosy. S výjimkou dopadů 
rostoucího nebo klesajícího ocenění se výnosy společnosti Lowe budou generovat z růstu zisku a 
dividend.

V uplynulém desetiletí společnost Lowe zvýšila zisky na akcii v průměru o 8% ročně. Společnost 
očekává růst zisku o 5% až 8% v roce 2017. Měla by být
schopna dosáhnout podobného vývoje růstu zisků v dlouhodobém horizontu díky růstu tržeb, růstu 
marže a odkupu akcií.

Potenciální rozpis budoucích výnosů je následující:

• 2%-4% srovnatelný růst tržeb
• 1% růst marže
• 2% - 3% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

Tato prognóza by měla za následek 7%-10% celkových ročních výnosů. Pokud
srovnatelný růst tržeb překročí tuto úroveň, výnosy by mohly být vyšší. Avšak poměr cena / zisk by 
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negativně ovlivnil budoucí výnosy.
Současná výplata dividend ve výši 1,64 USD za akcii představuje pouze 38%-39%
očekávaných zisků na akcii za rok 2017. Jedná se o poměrně nízký výplatní poměr a je pozitivním 
katalyzátorem pro budoucí růst dividend.

Závěrečné myšlenky
Společnost Lowe má poměrně nízký výnos z dividend, avšak za to má vysokou míru růstu dividend.
Společnost každoročně navyšuje dividendu dvojciferným tempem. Současné prostředí je obtížné 
pro maloobchod, ale společnost Lowe působí v oboru, který by měl odolat konkurentům z 
elektronického obchodu.
Společnost Lowe stále zvyšuje tržby a zisky, což by mělo umožnit další růst dividend.
Má také velice nízký výplatní poměr, což podporuje možnosti pro vysoké zvyšování dividend. Tato 
společnost nemusí být lákavým aktivem pro investory, kteří mají zájem o vysoké výnosy, ale 
společnost Lowe zůstává silným aktivem pro dividendově růstové investory.
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Dividendový aristokrat: Nucor
• Historie společnosti Nucor sahá až k Ransom Oldsovi, tvůrci automobilu Oldsmobile.
• Nucor má příznivý růst s dvěma možnými katalyzátory.
• Nucor je lídrem v ocelářském průmyslu v USA a má nejlepší dividendovou historii v oboru.

Nucor ( NUE ) je největším výrobcem oceli ve Spojených státech.
Navzdory působení v odvětví někdy volatilních surovin je Nucor také pozoruhodně
důsledným podnikatelem. Společnost zvýšila svou dividendu již 44 let v řadě, což znamená, že je 
členem seznamu Dividendových Aristokratů.
Kázeň společnosti ve vyplácení dividend ji umožňuje vyniknout ne jen ve svém sektoru, ale i mezi 
dividendovými aristokraty. V současné době existuje pouze pět dividendových aristokratů v odvětví
materiálů.

Přehled podnikání
Nucor je největším výrobcem oceli ve Spojených státech. Společnost sídlí v Charlottesville v 
Severní Karolíně a má tržní kapitalizaci ve výši 19,1 miliardy dolarů.
Nucor nebyl vždy lídrem v ocelářském průmyslu. Společnost má dlouhou a
komplikovanou firemní historii, která začíná u zakladatele firmy Ransom E. Olds (tvůrce 
automobilu Oldsmobile). Olds opustil svou vlastní automobilovou společnost kvůli sporům s 
akcionáři, aby vytvořil společnost REO Motor Company, která se nakonec změnila na Nuclear 
Corporation of America - předchůdce Nucor.
Společnost v současné době působí ve třech segmentech:

• Válcovny oceli
• Produkce oceli
• Nezpracovaný materiál

Příspěvek každé obchodní jednotky k čistému prodeji v roce 2016 lze vidět v následující tabulce.

Zdroj: Nucor 2016 Annual Report, page 30

Společnost Nucor vyrábí širokou škálu typů materiálů, včetně ocelových plechů, ocelových 
tyčí,strukturálních forem, ocelové desky, následné výrobky a nezpracované materiály. Následující 
obrázek ukazuje rozpis výkonu produkce společnosti Nucor podle typu produktu za fiskální rok 
2016.
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Zdroj: Nucor 2016 Annual Report, page 28

Posledních několik let bylo pro Nucor těžkých, díky výraznému globálnímu dodávání surovin na 
trhu s ocelí. Existuje několik faktorů, které naznačují, že výkon společnosti by se měl během 
příštích několika let zlepšit. Tyto faktory jsou popsány níže.

Perspektivy růstu
Posledních několik let to bylo pro Nucor jako na horské dráze. Ceny ocelí byly velmi volatilní, a to 
především v důsledku dodávek, které pocházejí z mezinárodních trhů (zejména z Číny).
To vedlo ke snížení výroby, což poškozovalo ziskovost společnosti Nucor. Konkrétně byl rok 2015 
významným rokem pro výrobu oceli, jak je uvedeno níže.

Zdroj: Nucor 2016 Annual Report, page 17
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Rok 2015 byl těžkým rokem, ale zdá se, že společnost se odrazila ode dna. Kromě toho existuje 
řada faktorů, které by měly v dohledné budoucnosti vést k růstu ziskovosti.
Prvním je potenciální státní intervence, která chrání domácí výrobce oceli před nižšími cenami 
nabízenými mezinárodními konkurenty. Došlo k diskusi o změně právních předpisů o dovozu oceli, 
které by měly prospět tuzemským výrobcům, jako je Nucor.
Za druhé navrhovaný plán infrastruktury prezidenta Trumpa by měl vytvořit výrazný nárůst domácí 
poptávky po oceli. Jako největší výrobce ocelí ve Spojených státech by společnost Nucor měla 
velký prospěch z takového investičního plánu do infrastruktury.
Je také pravděpodobné, že společnost Nucor v budoucnu bude růst díky akvizicím. Společnost v 
minulosti poprvé provedla strategické akvizice a v minulém roce přidala do své rodiny další dvě 
firmy.
První byla Southland Tube, výrobce dutých trubkových konstrukcí z oceli. Kupní cena činila 130 
milionů dolarů, což byl 8x násobek průměrného EBITDA za posledních pět let. Dohoda byla 
původně oznámena v prosinci roku 2016 a byla provedena poměrně rychle a dokončena již 9. ledna.

Akvizice společnosti Southland Tube nebyla v prosinci jedinou akvizicí společnosti Nucor. 
Společnost také oznámila akvizici Republic Conduit, výrobce ocelových elektrických vedení. Tato 
dohoda byla téměř třikrát větší, společnost stála 335 milionů dolarů. Vyšší kupní cena transakce 
byla kompenzována atraktivnějším oceněním, které vyšlo přibližně na šestinásobek průměru 
EBITA. Tato dohoda byla také uzavřena rychle a to 20. ledna.

Dle záznamů Nucor a kombinaci vysoce roztříštěného charakteru odvětví výroby oceli to vypadá, 
že růst prostřednictvím akvizic je pravděpodobně opakujícím se tématem pro tohoto Dividendového
aristokrata.
Investoři mohou získat představu o tom, jak rychle se Nucor bude pravděpodobně rozvíjet v 
budoucnu tím, že se podívají na historické tempo růstu společnosti. Mezi roky 2001 a 2016 Nucor 
zvýšil svůj upravený zisk na akcii o hodnotu ~ 13%, přestože rok 2016 byl pro tohoto oceláře
rokem poklesu zisku. Úplná historie zisků společnosti v tomto časovém období je uvedena níže.
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Zdroj: Value Line

Jsme přesvědčeni, že společnost Nucor dosáhne růstu upraveného zisku o 6-8% i budoucích letech, 
ačkoliv růst bude krapet hrbolatý díky Nucorově přítomnosti v odvětví cyklických materiálů.

Konkurenční výhoda, výkonnost v recesi
Nucor je výrobcem a distributorem suroviny: ocel. Proto je společnost "komoditním podnikem", ve 
kterém je jediným největším odlišením mezi konkurencí cena.
Warren Buffett o komoditních společnostech řekl:

Akcie společností, které prodávají komoditní výrobky, by měly být opatřeny
varovným štítkem: Hospodářská soutěž může být pro lidské bohatství nebezpečná.

Warren Buffett

Jistě, komoditní podniky nejsou moc defenzivní společnosti díky jejich cykličnosti. To lze 
pozorovat při pohledu na výkonnost Nucora během finanční krize 2007-2009:

• 2007 upravený zisk na akcii: 4,98 USD
• 2008 upravený zisk na akcii: 6,01 USD
• 2009 upravený zisk na akcii: čistá ztráta ve výši 0,94 USD
• 2010 upravený zisk na akcii: 0,42 USD
• 2011 upravený zisk na akcii: 2,45 USD

Nucorovy zisky na akcii byly finanční krizí zničeny. Společnost je jedním z mála dividendových 
aristokratů, jejichž výdělky se během tohoto bouřlivého časového období skutečně změnily. 
Nucorovy zisky se navíc nikdy nevrátily na předkrizová maxima (i když společnost nadále neustále 
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zvyšovala své dividendové platby).
Kvůli tomuto, by akcie Nucor neměly být považovány za defenzivní investici. Investoři by měli 
očekávat, že společnost bude trpět během hospodářského poklesu.

Ocenění a očekávané celkové výnosy
Očekává se, že Nucor oznámí upravený zisk na akcii ve výši 4 USD za fiskální rok 2017. Bude to 
významný nárůst oproti 2.48 USD v loňském roce. Současná cena akcií společnosti ve výši 59,89 
dolaru je poměrně atraktivní vzhledem ke zbytku širšího akciového trhu při poměru ceny k zisku 
pouze 15,0. Je také důležité porovnat současné ocenění společnosti Nucor s jeho dlouhodobým 
historickým průměrem, což je provedeno níže.

Zdroj: Value Line

Na základě tohoto diagramu se Nucor v současné době obchoduje se slevou oproti dlouhodobému 
průměru a se slevou oproti průměrnému ocenění v S & P 500.
Nicméně, cyklicita Nucorova obchodního modelu znamená, že změna zisku v roce, který používáte,
má významný dopad na ocenění společnosti. Například pomocí upravených zisků na akcii z roku 
2016 ve výši 2,48 dolaru zjistíme, že Nucor je ve skutečnosti nadhodnocený.
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Zdroj: Value Line

Použití dividendového výnosu jako metriky oceňování nám to může pomoci pochopit.
Jak ukazuje následující diagram, současný výnos dividend Nucor je pod jeho 10-letým průměrem 
(což znamená, že je nadhodnocen).
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Zdroj: Value Line

Nucorova cena akcií souhlasí - je více než dvojnásobná oproti ceně na začátku roku 2016. Z tohoto 
důvodu není pravděpodobné, že právě teď je nejlepší čas koupit Nucor (ačkoli pro dlouhodobé 
investory by měla být stále dobrá, díky vysokému jednocifernému růstu zisků a zdravému 
dividendovému výnosu společnosti ve výši ~ 2,5%).
Pokud je to možné, doporučujeme, aby investoři vyčkali se vstupem do této akcie, protože v 
budoucnu se pravděpodobně objeví lepší nákupní příležitost.

Závěrečné myšlenky
Nucorův status Dividendového Aristokrata mu pomáhá vyčnívat v odvětví vysoce volatilních 
materiálů. Existuje jen velmi málo podniků se surovinami, které by se mohly pyšnit dlouhodobě 
vyrovnanými zisky na akcii. Akcie společnosti si však při současných cenách nezasluhují 
doporučení k nákupu. Pro investory, kteří hledají expozici surovin, doporučujeme čekat na lepší 
příležitost k získání akcií společnosti Nucor.
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Dividendový aristokrat: Leggett & Platt
• Leggett & Platt zaznamenala za posledních několik let silný růst zisků na akcii, ale očekává 

mírný pokles za celý fiskální rok 2017.
• Společnost má dlouhou řadu zvyšování dividend a pravděpodobně bude pokračovat s 

pravidelným zvyšováním dividend i nadále.
• Zjistěte, zda je dnes Leggett & Platt vhodný k nákupu - nebo zda by investoři měli vyčkat na

lepší cenu.

Přehled podnikání
Leggett & Platt působí od roku 1883, kdy vynálezce JP Leggett vytvořil lůžko, které v té době bylo 
lepší než stávající produkty. Leggett & Platt dnes navrhuje a vyrábí výrobky, které se nacházejí ve 
většině domácností a automobilů. Společnost má 17 obchodních jednotek, 20 000 zaměstnanců a 
130 výrobních závodů v 19 zemích. Leggett & Platt vyrábí širokou škálu produktů, včetně 
komponentů pro lůžkoviny, strojů pro výrobu postelí, ocelových drátů, nastavitelných lůžek, 
tlumení koberců a nosičů sedadel pro vozidla.

Zdroj: September 2017 Investor Presentation, page 4

Rok 2016 byl pro společnost velmi dobrý. Tržby za rok klesly o 4% kvůli nepříznivým převodům 
měn.
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Avšak provozní zisk na akcii vzrostl o 15% a dosáhl rekordní hodnoty společnosti. Růst zisku byl 
způsoben zlepšením marží a zpětným odkupem akcií.

Perspektivy růstu
Leggett & Platt má vícestrannou strategii růstu.
Za prvé, společnost usiluje o růst prostřednictvím cílených akvizic menších konkurentů ve 
stávajících nebo nových kategoriích. Získává společnosti v USA i v zahraničí, aby rozšířila svou 
mezinárodní expozici.

Akvizice v roce 2016 zahrnují tři malé nákupy za celkovou nákupní cenu zhruba 30 milionů dolarů.
Mezi podniky, které tím získali, patří americký výrobce sestavy leteckých trubic, distributor 
geosyntetických výrobků a výrobce matracových pružin v Jižní Africe.
Společnost také získala zbývající podíl v automobilovém podniku v Číně za 35
milionů dolarů.
S ohledem na finanční výsledky společnosti je jasné, že strategie funguje dobře. Leggett & Platt 
vytváří stabilní tržby a růst zisků již po mnoho let.

Zdroj: September 2017 Investor Presentation, page 43

V letech, které následují po Velké recesi, působí obzvlášť dobře.
Leggett & Platt také vytváří růst zisků díky snížení nákladů. Neustále vyhodnocuje své portfólio, 
aby zajistilo, že investuje do příležitostí s nejvyšším růstem. U podniků s nízkým růstem nebo s 
nízkými maržemi buď zlepšuje výkon nebo opouští kategorii.
Společnost také snižuje náklady na podnikání, včetně prodejních, všeobecných a
správních nákladů a nákladů na distribuci.
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Zdroj: September 2017 Investor Presentation, page 45

S výjimkou průmyslového segmentu se marže v posledních několika letech udržovaly stabilní nebo 
výrazně lepší. Pro rok 2017 společnost Leggett & Platt očekává celkový prodej ve výši 3,9 miliardy
dolarů až 4,0 miliardy dolarů, což by představovalo 4%-7% růst oproti loňskému roku.
Provozní zisk na akcii se očekává v rozmezí od 2,40 USD do 2,50 USD za rok 2017.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Leggett & Platt vytvořil široký ekonomický "příkop", což znamená, že má několik provozních 
výhod, které udržují konkurenci v zálivu. Za prvé, společnost zaujímá vedoucí pozici v průmyslu, 
což umožňuje její rozsah.
Celosvětově společnost Leggett & Platt má 126 výrobních závodů, z toho 77 v USA a 49 v 18 
zahraničních zemích.
Leggett & Platt má prospěch z rozděleného průmyslu. Na většině trhů kde působí
existuje jen málo nebo ne-velké konkurence.
Leggett & Platt má také rozsáhlé patentové portfolio, které je rozhodující pro udržení konkurence v 
zálivu. Leggett & Platt má naštěstí impozantní duševní vlastnictví, skládající se z 1 500 vydaných 
patentů a 991 registrovaných ochranných známek.

Společně tyto konkurenční výhody pomáhají společnosti Leggett & Platt udržovat zdravé marže a 
konzistentní ziskovost. Nicméně společnost si během Velké recese nevedla až tak dobře.
Zisky na akcii během Velké recese jsou uvedeny níže:

• Zisk na akcii za rok 2006 ve výši 1,57 USD
• Zisk na akcii za rok 2007 ve výši 0,28 USD (82% pokles)
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• Zisk na akcii za rok 2008 ve výši 0,73 USD (nárůst o 161%)
• Zisk na akcii za rok 2009 ve výši 0,74 USD (1% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 ve výši 1,15 USD (55% nárůst)

Jako primárně výrobce matrací a nábytku se společnost spoléhá na zdravý trh s
bydlením aby mohla růst. Trh s bydlením se zhroutil během Velké recese, která způsobila v roce 
2007 výrazný pokles zisku za akcii.

Také trvalo několik let, než se Leggett & Platt zmátořil. Zisk pokračoval v růstu po roce 2007, ale 
zisk na akcii nepřekročil úroveň roku 2006 až do roku 2012. To dokazuje, že Leggett & Platt není 
podnik, který je odolný recesi.

Ocenění a očekávané výnosy
Leggett & Platt se obchoduje s poměrem cena / zisk 19, na základě konečného zisku. Jedná se o 
mírně podprůměrný násobek; Index S & P 500 má průměrný poměr cena / zisk 25.

To znamená, že Leggett & Platt se obchoduje se slevou přibližně 24%. Při poměru ceny k zisku 
téměř 20 se zdá, že společnost Leggett & Platt není výrazně podhodnocená. Nezdá se však ani 
nadhodnocená vzhledem k jejímu silnému růstu a vysoké kvalitě podnikání.

V důsledku toho se zdá vhodné označit Leggett & Platt za poměrně spravedlivě oceněnou. To 
znamená, že investoři by neměli očekávat růst budoucích výnosů ze zvyšujícího se násobku ceny a 
zisku.

Budoucí výnosy budou tvořeny především růstem zisků a dividendami.
Vnitřní prognóza společnosti Leggett & Platt je růst celkových výnosů akcionářů o 11%-14% ročně,
a to o 6%-9% růst organických příjmů, 1% růst marže, 3% dividendový výnos a 1% zvýšení odkupů
akcií.

Vrácení peněz je důležitým hnacím motorem návratnosti akcionářů. Společnost Leggett & Platt se 
zavázala vrátit přebytečný peněžní tok prostřednictvím zpětného odkupu akcií a dividend.
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Zdroj: September 2017 Investor Presentation, page 46

Nicméně může být obezřetné očekávat mírně nižší růst výnosů. Růst Leggett & Platt od roku 2014 
nedosáhl 7%.
Pokud se očekávání růstu prodeje sníží na 4%-6%, což je víc v souladu se skutečným růstem v 
posledních letech, celková návratnost společnosti Leggett & Platt bude následující:

• 4%-6% růst tržeb
• 1% růst marže
• 3% dividendový výnos
• 1% zpětný odkup akcií

V této prognóze by celkové roční výnosy dosáhly 9%-11%, což je stále uspokojivá míra 
návratnosti.

Závěrečné myšlenky
Leggett & Platt využila osvědčenou růstovou strategii, která byla úspěšná již více než 130 let. 
Společnost je vysoce výnosná a má solidní 3% dividendový výnos.
S provozní historií více než 100 let a 3% dividendovým výnosem získala společnost Leggett & Platt
místo na seznamu "blue-chip" akcií. Úplný seznam více než 50 kusů blue-chip můžete nalézt zde.
Leggett & Platt není v současné době velmi levná, ale pro investory, kteří mají zájem o stabilní růst 
dividend, je hodna dalšího zvážení.
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Dividendový aristokrat: Genuine Parts
• Genuine Parts Company má jednu z nejdelších řad navyšování dividend ze všech 

společností, 61 let v řadě tato společnost navýšila dividendu.
• Společnost se v současné době obchoduje za poměr ceny a zisku 20, který je nižší než S & P

500, ale je na druhou stranu je to víc než jeho historický průměr.
• Je společnost Genuine Parts vhodná ke koupi za dnešní ceny?

Investorům název společnosti nemusí hned nic říct, ale je velice pravděpodobné, že jim bude více 
povědomá jejich vlajková loď s názvem NAPA Auto Parts. NAPA je největší síť automobilových 
dílů v Severní Americe a již téměř osm desetiletí přispívá k růstu Genuine Parts.Po dlouhou dobu 
společnost odměňuje své akcionáře rostoucími dividendami. Genuine Parts zvýšila dividendu již 61 
let v řadě.Nejen, že je to dividendový aristokrat, je to také Dividend King. Na Genuine Parts není 
nic moc vzrušujícího, ale jeho stabilní růst dividend dokazuje, že i to nudné může být krásné.

Přehled podnikání
Kořeny Genuine Parts sahají až do roku 1928, kdy Carlyle Fraser zakoupila
Motor Parts Depot za 40 000 dolarů. Přejmenoval jej na společnost Genuine Parts.Původní prodejna
Genuine Parts měla roční obrat pouze 75 000 USD a pouze 6 zaměstnanců. Dnes má Genuine Parts 
téměř 40 000 zaměstnanců a v minulém roce získala více než 15 miliard dolarů.
Genuine Parts jsou distributorem náhradních dílů pro automobily, průmyslových
náhradních dílů, kancelářských výrobků a elektrických materiálů.

Zdroj: 2017 Investor Presentation, page 4
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Provozuje čtyři segmenty vedené automobilovými díly, ve kterých je umístěna značka NAPA.
Skupina průmyslových dílů prodává průmyslové náhradní díly pro zákazníky MRO
(údržba, opravy a provoz) a pro výrobce OEM (výrobce originálních zařízení). Zákazníci jsou 
odvozeni od široké škály segmentů, včetně potravin a nápojů, kovů a těžby ropy a plynu a zdravotní
péče.
Segment kancelářských produktů distribuuje obchodní produkty v USA a Kanadě. Mezi zákazníky 
patří prodejci kancelářských výrobků, kancelářské zásobovací prodejny, školní knížky, prodejci 
kancelářského nábytku a další.
Genuine Parts také distribuují elektrické a elektronické materiály výrobcům originálních zařízení a 
průmyslovým montážním firmám.Základní odvětví společnosti má zdravé základy.Genuine Parts 
klasifikují dvě ze svých
nejsilnějších kategorií jako trh Do-It-Yourself a trh Do-It-For-Me, které oba rostou.

Zdroj: 2017 Investor Presentation, page 11

Společnost těží ze změn ve spotřebitelských trendech, což znamená, že automobily se dnes drží 
mnohem déle.
Spíše než kupovat nová auta, majitelé stále více volí možnost provést menší opravy, aby prodloužili
životnost vozidla.
Tato změna trendu by měla podpořit budoucí růst.
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Perspektivy růstu
K dosažení růstu Genuine Parts často skupuje v USA a na mezinárodních trzích menší společnosti. 
Například, 25.září, společnost oznámila akvizici Alliance Automotive Group, kterou získala za dvě 
miliardy dolarů. Alliance Automotive Group je Evropský distributor náhradních dílů vozidel, 
nástrojů a vybavení dílen.
Je to atraktivní akvizice, protože Alliance Automotive má podíl ve třech největších evropských 
prodejnách s náhradními díly a to ve Velké Británii, ve Francii a v Německu.

Zdroj: Acquisition Presentation, page 4

Dohoda přidá společnosti 1,7 miliardy dolarů tržeb spolu s dalším potenciálem růstu zisků. Obě 
společnosti mají vysoce komplementární obchodní modely, což znamená, že by měly existovat 
příležitosti pro značnou synergii nákladů.
Tato akvizice také přináší mezinárodní diverzifikaci pro Genuine Parts.
Kromě toho 19. října ohlásila společnost Genuine Parts akvizice v průmyslovém a
automobilovém segmentu za nezveřejněnou částku. Akvizice přinesou další roční
tržby ve výši 125 milionů dolarů.
Strategie růstu Genuine Parts vedla k růstu prodeje v 84 z 89 let jejího podnikání. Společnost také 
vytvořila rekordní tržby a zisky na akcii v 7 letech za posledních 10 let.

124

http://genuineparts.investorroom.com/presentations


Zdroj: 2017 Investor Presentation, page 7

V roce 2017 měla společnost dobrý začátek. Celkové tržby vzrostly o 5% během prvních tří 
čtvrtletí. Upravené zisky na akcii byly meziročně téměř stejné. Za celý rok 2017 se očekává nárůst 
tržeb o 4% až 4,5% oproti loňskému roku. Upravený zisk na akcii se očekává v rozmezí 4,55 až 
4,60 USD, což by bylo stejně jako v roce 2016. Vývoj zisků se v posledních letech zastavil kvůli 
silné konkurenci v maloobchodě.
Genuine Parts musel reagovat na slevy a další pobídky, aby si udržel podíl na trhu. Společnost však 
dlouhodobě roste. Růst budoucích zisků je stále dosažitelný prostřednictvím organického růstu, 
akvizic a zpětného odkupu akcií.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Největší výzvou, je dnes pro maloobchodní průmysl hrozba konkurence v oblasti
elektronického obchodování. Avšak prodejci automobilových dílů, jako je NAPA, nejsou tomuto 
riziku natolik vystaveni.
Opravy automobilů jsou často složité a náročné úkoly. NAPA je přední značkou částečně i díky 
pověsti o kvalitní výrobě a službách. Přidanou hodnotou pro zákazníky, je možnost poradit se s 
kvalifikovanými odborníky, což dává Genuine Parts konkurenční výhodu.Genuine Parts mají 
vedoucí pozici ve všech svých firmách. Všechny čtyři provozní segmenty představují značku # 1 
nebo # 2 v příslušné kategorii. To vede k silné značce a stálé poptávce mezi zákazníky.
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Zisky na akcii během Velké recese jsou níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 ve výši 2,98 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 ve výši 2,92 USD (pokles o 2,0%)
• Zisk na akcii za rok 2009 ve výši 2,50 USD (14% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 ve výši 3,00 USD (20% nárůst)

Zisk na akcii výrazně poklesl v letech 2008 a 2009, což by nemělo být překvapením.
Spotřebitelé mají tendenci přitahovat opasky, když ekonomika klesá.
I řesto Genuine Parts zůstalo během recese vysoce výnosné a vrátilo se k růstu
v roce 2010. Vždy bude existovat určitá úroveň poptávky po automobilových
dílech, což přináší Genuine Parts zisky.

Ocenění a očekávané výnosy
Genuine Parts mají poměr ceny a zisku 20. Jedná se o poměrně vysoké ocenění pro společnost s 
velkou expozicí v maloobchodu, neboť maloobchodníci mají tendenci mít nižší poměry ceny k 
zisku.
Genuine Parts měly za posledních 10 let průměrný poměr ceny a zisku přibližně 16,7. V současné 
době je oceněna s prémií přibližně 20% oproti desetiletému průměru. Mohli bychom tedy říci, že 
akcie jsou poměrně spravedlivě oceněné, ne-li mírně nadhodnocené. Klesající násobek ocenění by 
negativně ovlivnil budoucí výnosy. Očekávané výnosy budou také generovány růstem zisků a 
dividendami.

Rozpis budoucích výnosů je následující:

• 2% -3% růst tržeb
• 1% -2% zpětný odkup akcií
• 3% dividendový výnos

V tomto scénáři by růst zisku byl v rozmezí 3 až 5% ročně, a to prostřednictvím kombinace růstu 
tržeb a zpětného odkupu akcií. To se zdá být dosažitelné, neboť společnost v posledních deseti 
letech každoročně zvýšila zisky na akcii o 4%.

Dividenda Genuine Parts je také atraktivní, pokud jde o výnos a růst.

126



Zdroj: 2017 Investor Presentation, page 49

Současný dividendový výnos činí 3%, což je zhruba o 50% více než průměrný výnos S & P 500 ve 
výši 2%. A společnost Genuine Parts zvýšila v roce 2017 dividendu o 3%. Společnost zvýšila 
dividendu již 61 let v řadě, což ukazuje jasný závazek akcionářům. Včetně dividend by celkové 
výnosy Genuine Parts dosáhly 6%-8% ročně plus nebo mínus jakékoliv změny poměru cena / zisk.

Závěrečné myšlenky
Genuine Parts nedostávají tolik prostoru ve finančních médiích. Na rozdíl od vysoko- létájících 
technologických startupů, kterým je obvykle věnována větší pozornost. Avšak Genuine Parts je 
velmi atraktivní akcie pro investory, kteří hledají stabilní ziskovost a spolehlivý růst dividend. S 
růstem dividend delším než 60 let a 3% dividendovým výnosem jsou Genuine Parts dobrou 
dividendově růstovou společností.
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Dividendový aristokrat: Medtronic
• Společnost Medtronic v posledních čtyřech desetiletích zvýšila dividendu v průměru o 18% 

ročně.
• Zdá se, že se společnost obchoduje s mírnou slevou oproti reálné hodnotě, což je na dnešním

trhu vcelku vzácné.
• Podíváme se podrobněji na obchodní model společnosti Medtronic, vyhlídky růstu a 

ocenění.

Společnost Medtronic má působivou historii růstu dividend. Společnost zvýšila dividendu již 40 let 
v řadě. Navíc společnost Medtronic každoročně zvyšuje svou dividendu vysokou sazbou. V 
průběhu čtyř dekád společnost zvýšila svou dividendu v průměru každoročně o 18%.
Jsme přesvědčeni, že společnost Medtronic má všechny přednosti vysoce kvalitní dividendové akcie
k dlouhodobému držení.

Přehled podnikání
Společnost Medtronic byla založena v roce 1949 jako opravna zdravotnického zařízení Earlem 
Bakkenem a jeho švagrem Palmerem Hermundsliem. Dnes je společnost Medtronic jednou z 
největších zdravotnických společností na světě. Má tržní kapitalizaci ve výši 107 miliard 
dolarů.Společnost má více než 90 000 zaměstnanců a působí v 160 zemích po celém světě. 
Produkuje roční tržby téměř 30 miliard dolarů, s velkou mezinárodní účastí.

Zdroj: 2017 Bernstein Strategic Decisions Conference, page 4

Společnost Medtronic vyrábí a prodává zdravotnické prostředky. Pracuje ve čtyřech segmentech, 
kterými jsou srdeční a cévní, restorativní terapie, minimálně invazivní terapie a diabetes.
Srdeční a cévní segment je největší, představuje přibližně 35% ročních tržeb. Čtyři provozní 
segmenty vyrábějí zdravotnické prostředky, které slouží jinému trhu. Společnosti Medtronic se ve 
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fiskálním roce 2017 dařilo a za celý fiskální rok zaznamenala růst organických tržeb o 5%. 
Upravený zisk na akcii vzrostl o 11% na 4,60 USD. Všechny čtyři segmenty společnosti Medtronic 
generovaly růst, vedený 4% organickým růstem skupinou minimálně invazivní terapie a diabetes. 
Společnost Medtronic nedávno oznámila fiskální výsledky za první čtvrtletí roku 2018. Měnově 
neutrální tržby vzrostly meziročně o 4%. Upravený zisk na akcii vzrostl o 11% a společnost 
Medtronic má i nadále spoustu růstového potenciálu.

Perspektivy růstu
Společnost Medtronic investuje do budoucího růstu jak organického, tak prostřednictvím akvizic. 
Prvním katalyzátorem růstu společnosti Medtronic je stárnoucí populace. Zde je zhruba 75 milionů
Baby Boomers v USA, ve věku 51-69 let. Každý den přibývá tisíce důchodců. Ve spojení s 
prodlouženou délkou života a rostoucími výdaji na zdravotní péči má společnost Medtronic před 
sebou dlouho éru růstu. Dále má společnost Medtronic velkou příležitost k růstu na nových 
geografických trzích. Konkrétně se společnost Medtronic soustředí na několik rozvíjejících se trhů, 
jako je Čína, Indie, Afrika a další. Tyto země mají velkou populaci a vysokou míru hospodářského 
růstu.

Zdroj: August 2017 CFA Society Conference, page 8

Tržby společnosti Medtronic z rozvíjejících se trhů za posledních sedm let trvale rostly 
dvojciferným tempem. Dalším katalyzátorem růstu společnosti Medtronic jsou akvizice. Největší 
samostatnou akvizicí společnosti Medtronic bylo získání společnosti Covidien v roce 2015 za cenu 
50 miliard dolarů . Akvizice představuje významný růstový potenciál společnosti Medtronic. 
Covidien je také výrobce zdravotnických prostředků se zaměřením na zásobování nemocnic. 
Smlouva umožňuje společnosti Medtronic rozšířit a diverzifikovat své produktové portfolio. A 
jelikož obě společnosti mají podobné obchodní modely, existují také významné synergie nákladů. 
Společnost Medtronic očekává, že ve finančním roce 2018 dosáhne snížení nákladů o 850 milionů 
dolarů. Společnost Medtronic má dlouhou historii úspěšných akvizic.
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Zdroj: August 2017 CFA Society Conference, page 17

Ve fiskálním roce 2017 dokončila společnost Medtronic 5 akvizic v celkovém objemu 1,5 miliardy 
dolarů. Akvizice jsou důležitou součástí strategie růstu společnosti Medtronic. Pro nadcházející 
fiskální rok společnost Medtronic očekává růst organických tržeb o 4%-5% a růst zisků o 9%-11% 
za celý rok. Růst tržeb bude podporován jádrem srdečního a cévního segmentu. Růst zisku bude 
způsoben růstem tržeb, růstem marží a odkupem akcií.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Hlavní konkurenční výhodou společnosti Medtronic je její schopnost výzkumu a vývoje. 
Společnost každoročně intenzivně investuje do výzkumu a vývoje, což jí přináší inovaci produktů.
Investice společnosti Medtronic do výzkumu a vývoje za poslední roky byly následující:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 1,6 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 2,2 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2017 činily 2,2 miliardy dolarů

Výsledkem všech těchto výdajů je, že společnost má obrovské portfolio duševního vlastnictví s více
než 4 600 udělenými patenty. To umožnilo společnosti Medtronic vybudovat silné produktové 
propojení napříč každým z jejích obchodních segmentů.
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Zdroj: August 2017 CFA Society Conference, page 6[/caption]

Další konkurenční výhodou společnosti Medtronic je to, že funguje v takzvaném defenzivním 
průmyslu. Spotřebitelé se často nemohou zříct léčby, a to i v případě, že se ekonomika dostane do 
recese.
Zisky na akcii společnosti Medtronic během Velké recese jsou následující:

• Zisk za rok 2007 ve výši 2,61 USD
• Zisk za rok 2008 ve výši 2,92 USD (12% nárůst)
• Zisk za rok 2009 ve výši 3,22 USD (10% nárůst)
• Zisk za rok 2010 ve výši 3,37 USD (5% nárůst)

Společnost Medtronic měla během recese každoročně krásný růst zisků. To demonstruje její 
obchodní model odolný vůči recesi. Společnost Medtronic by měla být schopna i nadále zvyšovat 
dividendu, a to jak v hospodářských recesích, tak v expanzi.

Ocenění a očekávané výnosy
Ve finančním roce 2017 společnost Medtronic měla upravený zisk na akcii ve výši 4,60 USD. V 
důsledku toho má akcie poměr ceny a zisku 17,2. Podle analytiků společnosti ValueLine za 
posledních 10 let společnost Medtronic měla průměrný poměr ceny a zisku přibližně 14. Zatímco se
společnost Medtronic momentálně obchoduje mírně nad desetiletým průměrem, je výrazně pod 
širším trhem. Index S & P 500 má průměrný poměr cena / zisk 25,5. Zdá se, že společnost 
Medtronic je podhodnocena vzhledem k jejímu vysokému potenciálu růstu zisků. V letech 2007-
2016 společnost Medtronic zvýšila zisk na akcii zhruba o 7% ročně a každoročně se zvyšuje. To 
vypadá jako přiměřené výchozí očekávání růstu zisků. Vrácení peněz společnosti Medtronic rovněž 
přispěje k budoucím výnosům. Společnost Medtronic běžně nakupuje své vlastní akcie a zvýšila 
dividendu již 40 let.
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Zdroj: August 2017 CFA Society Conference, page 15

Rozdělení možných budoucích výnosů:

• 3% -5% růst organických tržeb
• 1% růst marže
• 2% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

Z této prognózy by celkové výnosy dosáhly 8%-10% ročně. Navíc výnosy budou zrychleny, pokud 
poměr ceny a zisků společnosti Medtronic překročí současnou úroveň 17,2.

Závěrečné myšlenky
Společnost Medtronic má prakticky všechny vlastnosti, které investoři vyhledávají. Má velmi 
výnosné podnikání a zaujímá vedoucí postavení na svých hlavních trzích. Má také mnoho 
katalyzátorů pro budoucí růst a schopnost pokračovat ve zvyšování dividend i během recese. 
Společnost Medtronic je podhodnocená akcie s dividendovým výnosem ve výši 2% a potenciálem 
zvýšení dividend každý rok.
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Dividendoví aristokraté: Becton, Dickinson a C.R. Bard
• Becton, Dickinson získává kolegu dividendového aristokrata CR Bard.
• Obě společnosti jsou rezistentní vůči recesi a mají růst dividend delší než 40 let.
• Tento článek analyzuje Becton, Dickinson, CR Bard a jejich vyhlídky jako jedné 

společnosti.

V tomto článku budou společně analyzovány Becton, Dickinson (NYSE: BDX ) a CR Bard (NYSE:
BCR ), protože Becton a Dickinson jsou v procesu získávání CR Bard. Akvizice ve výši 24 miliard 
dolarů spojuje dva obry z oboru zdravotnictví. Po uzavření smlouvy má kombinovaná jednotka před
sebou dlouhou dráhu růstu. Základy zdravotnického průmyslu zůstávají velmi zdravé. Stárnoucí 
globální populace, růst výdajů na zdravotní péči a expanze na rozvíjejících se trzích jsou atraktivní 
růstové katalyzátory. Akcionáři z tohoto růst těží již po desetiletí. Obě společnosti zvýšily své 
dividendy již více než 40 let za sebou.
V budoucnu by kombinovaná společnost neměla mít žádné potíže s každoročním zvyšováním 
dividend.

Přehled podnikání
Becton, Dickinson funguje téměř 120 let. Společnost má roční tržby přesahující 12 miliard dolarů, s
40 000 zaměstnanci ve více než 50 zemích.

(Zdroj: 2017 CEO Investor Forum, page 3)

Přibližně 55% ročních tržeb pochází z USA, zbylých 45% pochází. z mezinárodních trhů. Tržby 
Becton, Dickinsonon jsou rozděleny v poměru 70-30 mezi zdravotnické a vědecké potřeby. V těchto
obchodech prodává produkty v několika kategoriích. Některé z hlavních kategorií produktů zahrnují
diagnostiku, prevenci infekcí, chirurgické vybavení a řízení diabetu.
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(Zdroj: 2016 Annual Report, page 5)

CR Bard založil v roce 1907 Charles Russell Bard, americký dovozce francouzského hedvábí, když 
začal dovážet Gomenol do New Yorku. V té době byl Gomenol běžně používán v Evropě a pan 
Bard jej použil k léčbě jeho potíží s tuberkulózou. Do roku 1923 byla založena společnost CR Bard.
Později vyvinul první balónkový katéter a pomalu rozšířil své produktové portfolio. Dnes je 
společnost lídrem v oblasti zdravotnických potřeb na jedno použití.

CR Bard provozuje tyto segmenty:

• Cévní (28% příjmu)
• Urologie (26% příjmů)
• Onkologie (27% příjmů)
• Chirurgické speciality (17% příjmů)

CR Bard má také "jinou" kategorii produktů, která představuje pouze 2% tržeb.

Obě společnosti provozují vysoce ziskový a rostoucí byznys. V roce 2016 tržby společnosti Becton,
Dickinson vzrostly o 4,3%. Kontroly nákladů a zpětné odkupy akcií přispěly k růstu upraveného 
zisku na akcii o 20% za rok.

Společnosti CR Bard se také v loňském roce dobře dařilo. Srovnatelné příjmy vzrostly o 10%. Mezi
nejvýkonnější segmenty v loňském roce patřily Urologické a chirurgické speciality, které zvýšily 
své tržby o 14% a 12%. Nyní je vhodný čas pro Bectona a Dickinson, aby uskutečnil významnou 
akvizici, protože jeho růst tržeb se v poslední době zpomalil.
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(Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 7)

Konstantní měnové tržby vzrostly během prvních tří čtvrtletí roku 2017 o 4,5%, avšak za poslední 
čtvrtletí růst dosáhl pouze 2,4%. Zdravotnické potřeby se v letošním roce pozoruhodně loudaly.
Dokonce i po očištění tržeb, srovnatelné tržby vzrostly v posledním čtvrtletí pouze o 1,3%. Zejména
v USA, se tržby zdravotnických výrobků v posledním čtvrtletí snížily o 1%. Naštěstí Becton a 
Dickinson uskutečnil značnou expanzi marží prostřednictvím prodeje a snížení nákladů, které v 
průběhu prvních tří čtvrtletí vedly k 13% stálému růstu měnových příjmů. Hlavní provozní marže 
vzrostla v prvních třech čtvrtletích roku 2017 o 160 bazických bodů.
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(Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 13)

Snížení nákladů může být stále málo. Becton, Dickinsonův růst by potřeboval podporu, což nám 
usnadňuje pochopit, proč je CR Bard atraktivním cílem k akvizici. CR Bard měl dobrý start do roku
2017 a pokračuje v působivém růstu. Společnost CR Bard zaznamenala v prvních devíti měsících 
roku 2017 7% nárůst tržeb . Upravený zisk na akcii vzrostl v tomto období o 17% na 8,80 USD. 
Společnost zaznamenává silné tempo růstu ve všech čtyřech hlavních segmentech.

Tržby z vaskulárních produktů se zvýšily o 10% v prvních třech čtvrtletích, tržby onkologického 
segmentu vzrostly o 6%. Urologické a chirurgické speciality zvýšily v tomto období tržby o 5%. 
Pro rok 2017 očekával CR Bard růst čistých tržeb o 5,5-6%. Upravený zisk na akcii by měl růst 15-
16% za rok. To naznačuje velký potenciál CR Bard pro Bectona,Dickinsona. Spojením těchto dvou 
společností se rok 2017 stane orientačním obdobím. Becton, Dickinson dosáhl definitivní dohody o 
koupi CR Bard v hodnotě 24 miliard dolarů v kombinací hotovosti a akcií. Smlouva umožní 
společnosti Becton, Dickinson rozšiřovat vlastní klíčové kompetence a diverzifikovat společnost do 
nových podniků.

Společnosti nejsou tyto mega-obchody cizí. V roce 2014 získala společnost CareFusion za 12,2 
miliardy dolarů. CareFusion podpořila Bectonův, Dickinsonův zdravotnický segment, zejména v 
oblasti správy léčiv a bezpečnosti pacientů. Tato akvizice má podobnou strategii. Becton, Dickinson
usiluje o vysoce kvalitní podnikání, které může podpořit svými stávajícími schopnosti a poskytnout 
je v nových oblastech.
Společnost očekává, že akvizice bude ukončena ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku 2017. 
Jakmile bude dokončena, měla by pomoci urychlit budoucí růst společnosti Becton,Dickinson.
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Perspektivy růstu
V budoucnu fúze představuje pro Becton a Dickinson ještě větší příležitosti k růstu. Kombinovaná 
společnost bude mít roční tržby přibližně 16 miliard dolarů. A přidáním CR Bard rozšiřuje 
společnost Becton, Dickinsonův celkový adresovatelný trh v oblasti léčivých přípravků o 20 miliard
dolarů.

(Zdroj: Acquisition Presentation, page 9)

Becton, Dickinson bude schopen vstoupit do několika nových růstových kategorií s CR Bardem. Za
prvé, existují infekce spojené se zdravotní péčí, což pacienty podle odhadů Becton, Dickinson stojí 
téměř 10 miliard dolarů každý rok.

Podle společnosti Becton Dickinson získá jeden z každých 15 pacientů infekci během péče. 
Kombinovaná společnost bude schopna léčit tyto neadekvátní stavy, zejména infekce v místě 
chirurgického zákroku, infekce krve a infekce močových cest způsobených katetry.

Dále CR Bard pomůže rozšířit onkologické a chirurgické výrobky společnosti Becton,Dickinson v 
oblasti biopsií, očí, biosurgeracích a prevencích infekcí. Jakmile se fúze uzavře, Becton a Dickinson
budou mít onkologickou a chirurgickou činnost, která bude produkovat roční prodeje ve výši 1,5 
miliardy dolarů. Nakonec akvizice posiluje i mezinárodní přítomnost, zejména v lékařských 
technologiích. Společnost již vytváří téměř polovinu svých ročních tržeb mimo USA Z 
dlouhodobého hlediska získává společnost Becton, Dickinson příležitost rozšířit své působení v 
nových terapeutických oblastech.
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(Zdroj: Acquisition Presentation, page 11)

Společnost se zaměřuje na investice do diabetu, onemocnění periferních cév a chronického 
onemocnění ledvin. CR Bard otevírá možnosti rozšíření v Číně a dalších rozvíjejících se trzích. V
posledním čtvrtletí vzrostly tržby mimo USA o 10% v konstantní měně.Becton, Dickinson očekává,
že dohoda podpoří urychlení růstu zisku na akcii ihned po uzavření smlouvy.
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(Zdroj: Acquisition Presentation, page 14)

Spolu s organickým růstem by akvizice měla zvýšit zisky společnosti Becton a Dickinson. Ve své 
finanční zprávě za třetí čtvrtletí společnost zvýšila své prognózy pro celý rok. Nyní očekává růst 
zisku na akcii o 10% v roce 2017. Od roku 2018 do roku 2020 vedení očekává růst zisků někde 
uprostřed, a to díky růstu tržeb a růstu provozní marže.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Becton, Dickinson a CR Bard mají významné konkurenční výhody, včetně rozsahu a rozsáhlých 
patentových portfolií. Tyto konkurenční výhody jsou způsobeny vysokou úrovní investičních 
výdajů.
Becton, Dickinsonovo výdaje na výzkum a vývoj za poslední tři roky jsou následující:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 550 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 632 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 828 milionů dolarů

CR Bard právě vystoupilo z víceletého období zvýšených výdajů na výzkum a vývoj.
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(Zdroj: 2016 Analyst Day Presentation, page 23)

Tyto výdaje se jistě vyplatily se silným růstem tržeb a zisků v letech 2016 a 2017. Obě společnosti 
získaly vedoucí pozice v příslušných kategoriích díky inovacím výrobků, což je přímý výsledek 
investic do výzkumu a vývoje. Konkurenční výhody obou společností jim přinášejí trvalý růst i 
během hospodářského poklesu. Oběma společnostem rostly zisky v každém roce velké recese.

Becton, Dickinsonovy zisky na akcii během recese jsou následující:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3,84 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 4,46 USD (16% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 4,95 USD (11% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 4,94 USD (pokles o 0,2%)

Becton, Dickinson generoval dvojciferný růst zisku v letech 2008 a 2009 v hlubinách recese. V roce
2010 přišel jen malý krok zpět, ale spolu s hospodářským oživením společnost pokračovala v růstu.

Zisky na akcii společnosti CR Bard během Velké recese:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3,84 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 4,44 USD (16% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 5,09 USD (15% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 5,60 USD (10% nárůst)

CR Bard si vedl dokonce lépe než Becton,Dickinson. CR Bard v letech 2007 až 2010 zvládl 
dvojciferný nárůst zisků. Proplul Velkou recesí bez jediného škrábnutí. Schopnost důsledně 
zvyšovat zisky v každém roce Velké recese, pravděpodobně nejhorším hospodářském útlumu v 
posledních desetiletích, je mimořádně působivá.

Důvodem pro jejich silnou finanční výkonnost je, že pacienti potřebují zdravotnické prostředky. 
Pacienti se nemohou rozhodnout, že se vzdávají potřebné zdravotní péče. To udržuje poptávku 
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stabilní každým rokem, bez ohledu na stav ekonomiky. Becton, Dickinson a CR Bard mají 
jedinečnou schopnost odolávat recesi velmi dobře, což vysvětluje jejich 40 a více letou historii 
pravidelného zvyšování dividend.

Ocenění a očekávané výnosy
Dle společnosti ValueLine se Becton, Dickinson na základě zisků za rok 2016 obchoduje s 
poměrem cena / zisk 18,4. Becton, Dickinson se tak obchoduje nad jeho průměrným oceněním za 
posledních 10 let. Za toto období měla průměrný poměr cena / zisk 16,7.

(Zdroj: Value Line)

Nicméně, se akcie pohybují pod oceněním širších tržních indexů. Index S & P 500 má průměrný 
poměr ceny a zisku 25,7. Becton, Dickinson se tedy oproti S & P 500 obchoduje se slevou přibližně 
14%.
Vzhledem k silnému potenciálu růstu zisku společnosti by si zasloužil o něco vyšší ocenění. Pokud 
by se například společnost Becton, Dickinson obchodovala za tržní násobek 25,7, zvýšené ocenění 
by generovalo výnosy přibližně 16%. Investoři si však nemohou být jisti, že se násobek ocenění 
zvýší. Vedle možnosti zvyšujícího se ocenění budou akcie společnosti Becton, Dickinson generovat 
výnosy z růstu zisků a dividend.
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(Zdroj: 2017 CEO Investor Forum, page 10)

Kapitálové investice podnítily historické výnosy a tak by to mělo i pokračovat. Společnost je v 
záviděníhodné pozici, generuje dostatek peněžních toků pro kapitálové výdaje, dividendy a snížení 
dluhu, přičemž jí zbývá dostatečná hotovost. Becton, Dickinson zvýšil zisky o 8% ročně během 
posledních 10 let. Analytici s ValueLine očekávají nárůst zisku o 10% v roce 2017 a 8% v příštím 
roce. Budeme - li opatrnější, mohou investoři očekávat, že do konce desetiletí poroste zisk 
společnosti mírně pomalejším tempem než je očekávání vedení společnosti, dejme tomu polovičním
tempem.

Potenciální rozpis celkových výnosů je následující:

• 6-9% nárůst tržeb
• 1-3% růst marže
• 1% dividendový výnos

Na základě tohoto poměrně konzervativního výhledu by Becton,Dickinson vytvořil 8-13% 
složených ročních výnosů včetně dividend. Kromě toho by akcie mohly získat další výnosy, pokud 
se poměr cena / zisk zvýší. Pokud jde o dividendy, Becton, Dickinson zůstává kvalitní 
dividendovou akcií. Má velmi bezpečný výplatní poměr s dostatečným prostorem pro další růst.

Společnost v současné době vyplácí roční dividendu ve výši 2,92 USD na akcii. Na základě 
prognózy zisku za rok 2017 bude pravděpodobně dividendový výplatní poměr přibližně 31%. Jedná
se o velmi nízký výplatní poměr. Ponechává dostatek prostoru pro trvalý dvouciferný růst dividend, 
a to zejména proto, že zisky budou i nadále růst. Během posledních pěti let zvýšila společnost 
Becton dividendu o 10% ročně. Jeho nejnovější nárůst dividend byl také 10% a přišel 21. listopadu 
2016. Společnost poskytuje nízký výnos z dividend, což je zhruba polovina průměrného 2% výnosu
indexu S & P 500. To může činit akcie neatraktivní pro důchodce nebo pro investory, kteří preferují 
vyšší úrovně příjmu již dnes.Dividendy se však dlouhodobě zvyšují. Pokud Becton, Dickinson 
zvýší dividendu o 10% ročně, dividenda se zdvojnásobí zhruba za každých 7,2 let.
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Závěrečné myšlenky
Becton, Dickinson a CR Bard jsou silné společnosti i samostatně. Obě dvě společnosti prokázaly 
silný růst po mnoho let, a to i během recese. Obě společnosti odměňují své akcionáře zvyšováním 
dividendy déle než 40 let v řadě. Společně by měly být ještě silnější. Mají doplňkové obchodní 
modely, které mají potenciál pro společnosti Becton, Dickinson získat přístup k atraktivním novým 
růstovým kategoriím.
Akvizice společnosti C.R. Bard přináší značný potenciál růstu tržeb společnosti Becton, Dickinson 
v nových produktech a zeměpisných trzích. Existuje také možnost nákladových synergií, což by 
mohlo vést k 10% růstu zisků. Becton, Dickinsonův budoucí růst a očekávané výnosy jsou akvizicí 
posíleny. Investoři se mohou i nadále na společnost a silné každoroční zvyšování dividendy 
spolehnout.
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Dividendový aristokrat: Johnson & Johnson
• Johnson & Johnson je jednou ze dvou akcií s ratingem AAA od společnosti S&P.
• Společnost zvýšila své dividendové platby více než 50 let v řadě.
• Společnost Johnson & Johnson byla založena v roce 1888 a stala se největším

zdravotnickým zařízením ve Spojených státech.

Společnost J & J působí již 130 let a zvýšila dividendu 55 let v řadě. Nejen, že je J & J Dividendový
Aristokrat, je to také Dividend King.
J & J má téměř vše, co investoři od dividendově růstových společností očekávají. Má dividendový 
výnos nad průměrem S & P 500, který je podpořen silnou značkou a vysoce ziskovým obchodním 
modelem s potenciálem dlouhodobého růstu. 

Přehled podnikání
J & J je globální zdravotní gigant. Má tržní kapitalizaci ve výši 376 miliard dolarů a generuje roční 
tržby přibližně 71 miliard dolarů. Dnes J & J působí ve více než 60 zemích po celém světě a 
zaměstnává 131 000 lidí. Jedná se o masivní společnost s více než 250 dceřinými 
společnostmi.Celkově vyrábí a prodává výrobky zdravotní péče prostřednictvím tří hlavních 
segmentů:

• Farmaceutika (49% tržeb)
• Zdravotnické prostředky (33% tržeb)
• Výrobky pro zdraví spotřebitelů (18% tržeb)

Má rozmanitý obchodní model se silnými značkami v rámci tří hlavních provozních segmentů.

Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 1

J & J je jednou z největších společností na světě, ale začala od velmi pokorných počátků.
Společnost byla založena až v roce 1886 třemi bratry, Robertem, Jamesem a Edwardem Johnsonem.

Společnost byla založena v následujícím roce.
V roce 1888 publikovali tři bratři rukopis o zdravotní péči nazvaný "Moderní metody léčby 
antiseptických ran", který by se rychle stal vedoucím standardem pro techniky antiseptické 
chirurgie.
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V témže roce začali tři bratři prodávat lékárničky, které se v té době staly také nositelem první 
pomoci.
Během následujících desetiletí společnost nepřetržitě uváděla na trh nové výrobky.
Neskoro společnost byla předním výrobcem v několika kategoriích zdravotní péče, včetně dětských 
prášků, hygienických ubrousků, dentálních nití a dalších.
V mnoha případech vytvořili bratři Johnsonové produkty, které byly první svého druhu. J & J je 
stále předním výrobcem produktů pro zdravotní péči.

Zdroj: 2017 CAGNY Presentation, page 8

Spotřebitelská franšíza je rozdělena do šesti kategorií. Mezi nejoblíbenější spotřebitelské značky 
patří Band-Aid, Tylenol, Listerine, Johnson's a Neutrogena.
Johnson's, Neutrogena a Listerine vytvářejí každá každoročně více než 1 miliardu dolarů tržeb.
Obchod s výrobky pro spotřebitele je vysoce výnosný a je zdrojem stability pro J&J.

Perspektivy růstu
J & J farmaceutický segment je jeho nejsilnější oblastí růstu. Tento segment vytvořil v posledních 
obdobích mnohem vyšší míry růstu než zdravotnické prostředky nebo spotřební výrobky.
Například J & J měla v roce 2016 upravený zisk na akcii ve výši 6,73 USD , což představovalo 8% 
růst oproti předchozímu roku. Organické tržby se v roce 2016 zvýšily o 7%.
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Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 10

Tržby J & J farmacie se za rok zvýšily o 11%, zatímco segmenty zdravotnických prostředků a 
spotřebního zboží vzrostly o 4%.
Ve farmaceutickém segmentu byly dvě z nejlepších oblastí společnosti onkologie a imunologie. 
Onkologický prodej vzrostl v loňském roce o 24%, zatímco segment imunologie se v roce 2016 
zvýšil o 15%.
Výsledky jsou solidní i v roce 2017. Tržby bez vlivu měn vzrostly během prvních tří čtvrtletí o 
4,8% . Upravený zisk na akcii vzrostl za stejné období o 8%.
Farmaceutický segment J & J je katalyzátorem pozitivního růstu.

Zdroj: 2017 Pharmaceutical Business Review Day, page 10

Do roku 2021 očekává společnost J & J 10 nových produktů, z nichž každý má roční
prodejní potenciál ve výši 1 miliardy USD nebo více.
Rovněž vidí potenciál pro rozšíření u 40 stávajících produktů. Z těchto 40
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produktů, má 10 potenciál přinášet roční tržby vyšší než 500 milionů dolarů.
J & J není žádným nováčkem v akvizicích ať už velkých či malých. V roce 2016 společnost 
dokončila 14 akvizic nebo licenčních obchodů. Nejdůležitější individuální akvizicí je odkoupení 
společnosti
Actelion ve výši 30 miliard dolarů. Společnost Actelion je samostatná společnost zabývající se 
výzkumem a vývojem a pomůže J & J pokračovat v dlouhé historii inovací.

Zdroj: 2017 Pharmaceutical Business Review Day, page 16

Výzkum a vývoj společnosti Actelion se zaměřuje na vzácná onemocnění s výrazně nevyhovujícími
potřebami, jako je plicní arteriální hypertenze. J & J očekává, že dohoda bude mít okamžitý dopad 
na upravené zisky. Management předpokládá nárůst tržeb o 1% díky akvizici, přičemž nárůst zisku 
bude činit 2-3% díky synergickým nákladům.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Nejdůležitější konkurenční výhodou společnosti J & J jsou inovace, které přispěly k jejímu 
úžasnému růstu za posledních 130 let.Silný peněžní tok firmy J & J umožňuje intenzivně investovat
do výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj je rozhodující pro zdravotnickou společnost, protože 
poskytuje inovaci produktu.

Výdaje na výzkum a vývoj za poslední roky jsou následující:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 8,5 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 9,0 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 9,1 miliardy dolarů

Výzkum a vývoj je také nezbytný, aby společnost zůstala před obávaným "patentovým útesem". 
Expirace patentů mohou způsobit rychlé zhoršení prodeje léků, jakmile konkurence zaplaví trh.
Intenzivní investice do výzkumu a vývoje společnosti J & J vedly k inovaci výrobků a k silnému 
farmaceutickému potrubí, což pomůže růstu produkce v nadcházejících letech. I vynikající bilance 
společnosti J & J poskytuje konkurenční výhodu. Společnost J & J zakončila loňské čtvrtletí s 
hotovostí a obchodovatelnými cennými papíry ve výši 12,6 miliardy dolarů. Jedná se o jednu ze 
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dvou amerických společností s ratingem AAA od firmy Standard & Poor's spolu s Microsoft 
( MSFT ). Vedoucí postavení společnosti J & J a důsledná ziskovost umožnily společnosti velmi 
dobře se orientovat v období Velké recese.

Zisk na akcii během Velké recese byl následující:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 4,15 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 4,57 USD (10% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 4,63 USD (1% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 4,76 USD (3% nárůst)

Jak vidíte, společnost zvýšila zisky v každém roce recese. To pomohlo k tomu, že společnost i 
nadále každý rok zvyšovala dividendu, ačkoli Spojené státy procházely prudkým hospodářským 
poklesem.
Investoři si tedy mohou být jisti, že společnost každoročně zvýší dividendu.

Ocenění a očekávané výnosy
Neexistuje nic co bychom momentálně mohli společnosti J & J vytknout. Existuje jediná věc, 
kterou by investoři dnes mohli kritizovat a to ocenění akcií společnosti J & J. Akcie J & J během 
několika posledních let výrazně zdražily. To také zvýšilo jejich ocenění, což znamená, že dnes se 
akcie nezdá být výrazně podhodnocená. V posledních čtyřech čtvrtletích společnost J & J oznámila 
upravený zisk na akcii ve výši 7,14 USD. Akcie mají poměr ceny a zisku ke konci roku 19,6. To je 
výrazně vyšší než průměrný poměr ceny k zisku za posledních 10 let, který činí 15,2.

Zdroj: Value Line
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Poměr ceny a zisku společnosti J & J se během recese snížil na 12 bodů. Hodnotící násobek se od té
doby značně zvýšil. Podle údajů společnosti Value Line se zisky společnosti J & J každoročně 
zvýšily
přibližně o 4% během posledních 10 let. Na základě míry růstu zisků společnosti J & J se zdá, že 
poměr ceny a zisku blízko hodnoty 20 nenabízí dostatečný prostor pro další růst. V důsledku toho 
budou budoucí výnosy generovány růstem zisků a dividendami.

Vzhledem k historickému růstu společnosti J & J je potenciální rozdělení budoucích výnosů 
následující:

• 4-6% nárůst tržeb
• 1% růst marže
• 1-2% zpětné odkupy akcií
• 2,4% dividendový výnos

Kombinace růstu zisků ve výši 6-9% s dnešním dividendovým výnosem 2,4% by znamenala 
celkovou návratnost přibližně 8-12% ročně.

Závěrečné myšlenky
J & J má více než 50 letou historii každoročního zvyšování dividendy. Na akciovém trhu existuje 
jen velmi málo jistot, ale jednou z nich je, že společnost J & J každoročně zvýší dividendu. 
Společnost má před sebou spoustu budoucího růstu díky silnému podnikání a jeho nedávným 
akvizicím. Jedinou vadou na J & J je, že akcie nejsou v současné době výrazně podhodnoceny. 
Ovšem, jsou to stále vysoce kvalitní akcie pro dividendově růstové investory.
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Dividendový aristokrat: Stanley Black & Decker
• Stanley Black & Decker vyplácí stále vyšší dividendu již 50 let řadě.
• Společnost má silnou a trvalou konkurenční výhodu ve svém oboru.
• Ale je současné ocenění rozumné?

Stanley Black & Decker má úžasnou historii v růstu dividend. V roce 2017, Stanley Black & 
Decker zvýšila dividendu 50tý rok v řadě. Tím se připojil k ještě exkluzivnějšímu klubu, než jsou 
dividendoví aristokraté. Stanley Black & Decker je nyní členem skupiny Dividend Kings, skupiny 
22 společností s 50 a víceletými nárůsty dividend.

Přehled podnikání
Stanley Black & Decker má tržní kapitalizaci ve výši 24,7 miliardy dolarů a roční tržby přesahující 
11 miliard dolarů. Provozuje tři obchodní segmenty, kterými jsou Nástroje a skladování, Bezpečnost
a Průmyslové produkty.

Zdroj: 5 th Annual Morgan Stanley Laguna Conference, page 4

Stanley Black & Decker je výsledkem akvizice společnosti Black & Decker společností Stanley 
Works ve výši 3,5 miliardy dolarů . Stanley Works a Black & Decker byly pojmenovány podle 
svých zakladatelů.
Stanley Works vznikla v roce 1843, kdy Frederick Stanley založil malý obchod v Nové Británii v 
Connecticutu, kde vyráběl šrouby, závěsy a další příslušenství. Jeho výrobky si vydobyly pověst 
díky své kvalitě.
Mezitím společnost Black & Decker zahájila svou činnost jako Duncan Black a Alonzo Decker v 
roce 1910. Stejně jako Stanley otevřela malý obchod s příslušenstvím. V roce 1916 získali patent na
výrobu prvního přenosného elektrického nářadí na světě. Následujících 174 let se Stanley Black & 
Decker rozrůstal do jednoho z největších světových výrobců průmyslových výrobků. Růst tržeb se 
za posledních 16 let neustále zrychloval.
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Zdroj: 5 th Annual Morgan Stanley Laguna Conference, page 3

Dnes jsou jeho hlavními produkty ruční nářadí, elektrické nářadí a související příslušenství. Vyrábí 
také elektronická řešení zabezpečení, řešení zdravotní péče, upevňovací systémy a další.

Perspektivy růstu
Výhledy společnosti Stanley Black & Decker jsou slibné. Společnost měla dobrý start v roce 2017. 
Čisté tržby se zvýšily o 10% během prvních tří čtvrtletí roku. Výnosy segmentu nástrojů a 
skladování se v tomto období zvýšily o 16%, stejně tak rostly příjmy z průmyslových výrobků o 
6%. To více než vykompenzovalo snížení tržeb z bezpečnostních produktů o 9%.

Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 5
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Pokračující akvizice přispějí k budoucímu růstu společnosti. Například 10. března Stanley Black & 
Decker dokončil akvizici společnosti Newell Brands za 1,95 miliardy $. Tato akvizice posílila 
postavení společnosti v nástrojích a přidala vysoce kvalitní značky Irwin a Lenox do produktového 
portfolia. A nejen to, ale v roce 2017 Stanley Black & Decker také získal legendární značku 
Craftsman ze společnosti Sears Holdings ( SHLD ) za 900 milionů dolarů. Oba obchody by měly 
okamžitě podpořit růst zisku společnosti.

Zdroj: 5 th Annual Morgan Stanley Laguna Conference, page 6

Očekává se, že transakce Newell Tools přidá přibližně 0,24$ zisku na akcii v roce 2017. Akvizice 
Craftsman zvedne celoroční zisk přibližně o 0,08$ na akcii. Pro rok 2017 očekává Stanley Black & 
Decker 6% růst organických tržeb. Díky dalším akvizicím a synergii nákladů by mohl zrychlit růst 
upraveného zisku na akcii o 13-14%. Z dlouhodobého hlediska, má vedení v plánu pokračovat v 
růstu i příští desetiletí.
Do roku 2022 očekává Stanley Black & Decker téměř zdvojnásobení tržeb oproti roku 2016 na 22 
miliard dolarů. Růst tržeb by se měl pohybovat na úrovni 12% ročně, a to díky kombinaci 
organického růstu a růstu z akvizic.
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Zdroj: 5 th Annual Morgan Stanley Laguna Conference, page 6

Společnost plánuje více investovat do svého Průmyslového segmentu, který je na cestě k dosažení 
25% celkových tržeb společnosti v roce 2022.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Hlavními konkurenčními výhodami Stanleyho Black & Deckera jsou: portfolio značek a globální 
měřítko. Inovace a škálovatelnost jsou jádrem strategie růstu společnosti. Má vedoucí pozici v 
každé ze tří kategorií produktů. Jeho silná značka dává společnosti cenovou sílu, což vede k 
vysokým ziskovým maržím. A je relativně snadné, aby společnost rozšiřovala své značky díky 
účinné distribuci. K udržení těchto konkurenčních výhod Stanley Black & Decker neustále 
investuje do inovací produktů. Náklady na výzkum a vývoj společnosti jsou následující:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 174,6 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 188 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 204,4 milionů dolarů

Nicméně Stanley Black & Decker není imunní vůči recesi. Zisky se v letech 2008 a 2009 výrazně 
snížily. Stanley Black & Decker je jako průmyslový výrobce závislý na silné ekonomice a finančně 
zdravém spotřebiteli.

Stanley Black & Deckerovy zisky na akcii během Velké recese:

• Zisk na akcii za rok 2007 ve výši 4,00 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 ve výši 3,41 USD (15% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 ve výši 2,72 USD (20% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 ve výši 3,96 USD (nárůst o 46%)

Navzdory prudkému poklesu zisku v letech 2007-2009 se Stanley Black & Decker stejně rychle 
zotavil. Zisk na akcii vzrostl v roce 2011 o dalších 32% a dosáhl nového maxima. Zisky 
pokračovaly v růstu i v následujících letech.
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Ocenění a očekávané výnosy
Stanley Black & Decker má poměr ceny a zisku 20,7. To je výrazně vyšší ocenění než historický 
průměr akcie 2001. Od té doby má Stanley Black & Decker podle ValueLine průměrný poměr ceny 
a zisku 15,1.

Zdroj: Value Line

Stanley Black & Decker se zdá být nadhodnocen, s malým prostorem pro další růst poměru cena / 
zisk. V budoucnu se výnosy budou skládat z růstu zisků a dividend. V posledních 10 letech Stanley 
Black & Decker zvyšoval zisk na akcii o 5% ročně. Společnost v posledních letech zrychlila růst 
zisků. Odůvodněnou základnou pro budoucí očekávání růstu by mohla být střední hodnota, mezi 
jeho historickým růstem a plánovaným růstem. Potenciální rozpis budoucích výnosů by mohl být 
následující:

• 2%-4% růst organických tržeb
• 2%-3% růst tržeb díky akvizicím
• 2% růst marže a odkup akcií
• ~ 1,5% dividendový výnos

Na tomto základě by celkové výnosy dosáhly zhruba 7,5% až 10,5% ročně, a to z růstu zisků a 
dividend. Tyto celkové výnosy jsou před změnami násobku ocenění. Ocenění pravděpodobně bude 
mít vliv na celkový výkon.
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Závěrečné myšlenky
Stanley Black & Decker není high-yield akcie, ale má všechny vlastnosti silné dividendově růstové 
akcie. Má špičkovou pozici v oboru, silný peněžní tok a trvalé konkurenční výhody. Společnost má 
pozitivní růstový výhled, což je dobré pro dividendu. Stanley Black & Decker bohužel vypadá 
nadhodnoceně. Je však velmi pravděpodobné, že Stanley Black & Decker bude i nadále v dohledné 
budoucnosti každoročně zvyšovat dividendu.
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Dividendový aristokrat: Illinois Tool Works
• Illinois Tool Works je velký výrobce a Dividend King
• Společnost zastává přístup "80/20", aby se zaměřila na své nejlepší příležitosti
• Je dnes Illinois Tool Works obchodován za rozumnou cenu?

Často hovoříme o výhodách dividendových aristokratů. Dividendoví aristokraté mají silné značky, 
jsou trvale ziskoví i během recese a mají trvalé konkurenční výhody. Existuje jen 51 dividendových 
aristokratů. Zde článek o všech dividendových aristokratech. Každý rok přezkoumáme všech 51 
dividendových aristokratů. Další na řadě je Illinois Tool Works ( ITW ). Illinois Tool Works není jen
dividendový aristokrat, je to také Dividend King. Dividend Kings jsou skupinou společností s 50 a 
více po sobě jdoucími roky zvýšení dividendy. Zde naleznete všechny Dividend Kings. Pokud 
dividendoví aristokraté patří mezi nejlepší dividendově růstové akcie na trhu, pak jsou Dividend 
Kings "smetánkou" mezi společnostmi. Tento článek bude diskutovat o tom, proč Illinois Tool 
Works je členem dividendové královské rodiny.

Přehled podnikání
Illinois Tool Works funguje již více než 100 let. Začalo to v roce 1902 , kdy finančník jménem 
Byron Smith vložil reklamu do Economistu. V té době Smith chtěl investovat do "high class 
business (preferoval výrobny) v Chicagu nebo jeho blízkosti." Skupina vynálezců přistoupila k 
Smithovi s nápadem jak zlepšit broušení a Illinois Tool Works se zrodil.Dnes, má Illinois Tool 
Works tržní kapitalizaci ve výši 54 miliard dolarů a generuje roční tržby více než 13 miliard dolarů.

Zdroj: Investor Day Presentation, page 42

Portfolio Illinois je soustředěno do segmentů produktů, které mají na svých trzích potenciál růstu o 
více než 2% + nad průměrem. Hlavním strategickým plánem růstu pro společnosti Illinois Tool 
Works je neustálé přetváření obchodního modelu, kdykoliv je to nutné. Společnost často využívá 
akvizice pro rozšíření svého dosahu. Zároveň uskutečnila více než 30 prodejů v nízkorůstových 
produktových
řad. Illinois Tool Works rutinně upravuje firmy a přidává nové, aby udržela růstovou trajektorii v 
průběhu času.
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Perspektivy růstu
Při hodnocení finančních výsledků společnosti Illinois Tool Works je jasné, že její strategický 
růstový plán je v pořádku. Rok 2016 byl v historii společnosti nejvýnosnějším rokem. Zisk na akcii 
vzrostl v loňském roce o 11% na 5,70 USD. Rok 2017 se vyvíjí v další velmi dobrý rok. Tržby a 
zisky na akcii vzrostly v prvních třech čtvrtletích o 4,7% a 19%. Organické tržby se zvýšily ve 
všech sedmi provozních segmentech společnosti. Kontrola nákladů je hlavním motorem růstu zisků.
V roce 2012 společnost zahájila strategický program nazvaný Podniková strategie. Cílem strategie 
je udržení nejlepších marží ve své třídě tím, že se zaměřuje na snížení nákladů a na větší selekci v 
oblasti investic.Od roku 2012-2016 se provozní marže Illinois Tool Works zvýšila z 15,9% na 
22,5%. Operační marže za poslední čtvrtletí se zvýšila o 130 bazických bodů.

Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 5

V posledních čtyřech letech získali touto strategií více než 345 milionů dolarů v celopodnikových 
úsporách. Pro rok 2017 očekává společnost Illinois Tool Works 2% až 3% růst organických tržeb. 
Kombinace kontroly nákladů a odkupů akcií by měla vést k růstu zisků o několik procentních bodů 
nad růstem tržeb. Společnost Illinois Tool Works očekává v letošním roce zisk na akcii ve výši 6,62 
až 6,72 USD. To by znamenalo růst zisku o 16% až 18% v roce 2017.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Illinois Tool Works má významnou konkurenční výhodu. Má široký ekonomický "příkop", který jí 
dává schopnost udržet konkurenci v zálivu. Dělá to díky svému obrovskému portfoliu duševního 
vlastnictví.
Společnost Illinois Tool Works má více než 17 000 udělených a nevyřízených patentů, včetně více 
než 1 000 nových patentových přihlášek podaných v loňském roce. Samostatně, další konkurenční 
výhodou je diferencovaná strategie řízení společnosti Illinois Tool Works. Společnost zastává 
proces řízení nazvaný "80/20". Jedná se o operační systém, který je aplikován na všechny obchodní 
linky v Illinois Tool Works.

Společnost se zaměřuje na své největší a nejlepší příležitosti ("80") a snaží se eliminovat náklady 
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nebo vyřadit své méně výnosné operace ("20"). Současně má Illinois Tool Works 
decentralizovanou, podnikatelskou firemní kulturu. Tím se také společnost odlišuje od konkurence. 
Společnost Illinois Tool Works rozšiřuje své podnikání o značnou flexibilitu a přizpůsobuje vlastní 
přístup k poskytování služeb svým zákazníkům co nejlépe. Jednou potencionální nevýhodou 
obchodního modelu Illinois Tool Works je, že je ohrožena recesemi. Jako výrobce průmyslových 
strojů je Illinois Tool Works závislá na zdravé globální ekonomice. Zisky na akcii během Velké 
recese jsou níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 ve výši 3,36 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 ve výši 3,05 USD (9% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 ve výši 1,93 USD (37% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 ve výši 3,03 USD (57% nárůst)

Nicméně, společnost zůstala i během Velké recese velmi zisková. To ji umožnilo každoročně i 
nadále zvyšovat dividendu. A díky silnému portfoliu značky se společnost rychle zotavila. Zisk na 
akcii vzrostl v roce 2010 o 57%. V roce 2011 dosáhl zisk na akcii hodnoty z roku 2007.

Ocenění a očekávané výnosy
Společnost Illinois Tool Works se obchoduje za poměr ceny a zisku 24, což je výrazně více než její 
historický poměr mezi cenami a zisky od roku 2001. Během této doby měla akcie průměrný poměr 
cena / zisk 16,9. Ve výsledku se tak Illinois Tool Works v současné době obchoduje s přirážkou 42 
% oproti průměrnému ocenění od roku 2001.

Zdroj: Value Line

Pokud by se ocenění akcie vrátilo na svůj průměr, mělo by to negativní vliv na budoucí výnosy. 
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Vedle změn v násobku ceny a zisku budou budoucí výnosy ovlivněny růstem zisku na akcii a 
dividendami. Společnost Illinois Tool Works zvýšila zisky na akcii o 5,4%, které se v uplynulých 10
letech každoročně zvyšují, podle ValueLine. Růst zisků se v posledních letech zrychlil a mohl by 
dosáhnout vysokých jednociferných čísel. Potenciální rozpis budoucích výnosů je níže:

• 2%-3% růst organických tržeb
• 1%-2% růst tržeb z akvizic
• 2%-3% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

V tomto scénáři by celkové výnosy dosáhly 7%-10% ročně, a to prostřednictvím růstu tržeb, 
zpětného odkupu akcií a dividend.

Závěrečné myšlenky
Společnost Illinois Tool Works je vysoce kvalitní společnost a ještě lepší dividendově růstová akcie.
Má strategický plán růstu, který funguje dobře, a akcionáři byli odměňováni rostoucími 
dividendami více než 50 let. Zdá se, že akcie v tomto okamžiku nejsou výrazně podhodnocené, což 
znamená, že investoři mohou zvážit čekání na lepší cenu před zahájením pozice. Musíme však říci, 
že Illinois Tool Works zůstává silným zdrojem každoročně stoupajících dividend.
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Dividendový aristokrat: Emerson Electric
• Společnost Emerson Electric má jednu z nejdelších dividendových historií ze všech podniků

a 60 po sobě jdoucích let stoupajících dividend.
• Společnost dokázala snížit své náklady a podpořit tak růst zisků v posledních několika 

letech.
• Hodnota společnosti Emerson Electric je velmi žádoucí.

Emerson zvýšil dividendu již 60 let v řadě. Má jednu z nejdelších historií růstu dividend na celém 
akciovém trhu. 

Přehled podnikání
Emerson Electric je globální průmyslový výrobce. Pracuje ve více než 150 zemích. Má dva 
obchodní segmenty, Automation Solutions a Commercial & Residential Solutions. Podnik 
Automation Solutions pomáhá výrobcům maximalizovat produkci a minimalizovat jejich 
energetické a provozní náklady. Mezitím segment Commercial & Residential Solutions vyrábí 
produkty, které zvyšují kvalitu a bezpečnost potravin, zvyšují energetickou účinnost a vytvářejí 
infrastrukturu. Emerson má tržní kapitalizaci ve výši 41 miliard dolarů a v loňském roce 
vygeneroval více než 14 miliard dolarů tržeb.

[caption id="attachment_2339" align="aligncenter" width="640"]

Zdroj: 2017 Investor Conference Presentation, page 15

Společnost vznikla v roce 1890 v St. Louis, Missouri. Založili ji dva skotští bratři, Charles a 
Alexander Meston, kteří viděli potenciální obchodní příležitost ve výrobě spolehlivých 
elektromotorů. Tito dva bratři obdrželi počáteční investici od Johna Wesleyho Emersona, bývalého 
úředníka armády, soudce a právníka. Společně všichni tři vytvořili The Emerson Manufacturing 
Company. Emersonovým průlomovým výrobkem byl první elektrický ventilátor prodávaný v 
Severní Americe. Dnes Emerson podniká po celém světě a má 74 000 zaměstnanců.
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Perspektivy růstu
Momentálně se společnost Emerson nachází v přechodném období. Společnost zažívala obtížné 
časy kvůli řadě protivětrům. Silný americký dolar, zpomalující hospodářský růst v Číně a prudký 
pokles
cen ropy a plynu, to všechno tížilo Emerson. V důsledku toho tržby společnosti Emerson 
každoročně klesaly od roku 2013 do roku 2016, včetně poklesu o 10% v roce 2016. Přestože to bylo
částečně ovlivněno prodejem, Emersonovy zisky z pokračujících činností v loňském roce klesly o 
34%.V reakci na to společnost Emerson uskutečnila významnou restrukturalizaci svého obchodního
modelu. Za prvé, snížila náklady na udržení zisku nad vodou.

Zdroj: 2017 Investor Conference Presentation, page 14

Restrukturalizace měla za následek stovky milionů dodatečných provozních zisků, které zasáhly 
Emersonův konečný výsledek. To pomohlo obnovit růst v roce 2017. Čisté tržby a zisk na akcii z 
pokračujících činností vzrostly v prvních třech čtvrtletích o 2% a 4%. Rovněž několik akvizic a 
odprodejů se soustředilo na své příležitosti s nejvyšším růstem. Například Emerson v roce 2016 
odprodal své rozsáhlé podnikání Network Power, za 4 miliardy dolarů. V lednu 2017 prodala své 
firmy Leroy-Somer a Control Techniques za 1,2 miliardy dolarů. Společnost Emerson znovu 
použila tuto hotovost do oblastí, které vykazují větší růstový potenciál. Zejména se jedná o růstový 
katalyzátor společnosti Emerson Commercial & Residential Solutions.
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Zdroj: 2017 Investor Conference Presentation, page 28

Prakticky každý koncový trh segmentu Commercial & Residential Solutions je připraven růst v roce
2017. Všechny podniky v tomto segmentu vypadají zdravě díky silnému americkému trhu s 
nemovitostmi a komerčnímu trhu s nemovitostmi. Segment Commercial & Residential Solutions 
dláždí cestu společnosti Emerson. Tržby segmentu vzrostly o 7% v posledním čtvrtletí a očekává se,
že v průběhu celého roku vzrostou o 5% -6%.
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Zdroj: Q3 Earnings Presentation, page 8

Za celý rok vedení očekává, že čisté tržby se zvýší o 5%, díky 1% organickému růstu a 4% růstu z 
akvizic. Emerson pokračuje ve fúzích a akvizicích, a to jak velkých, tak malých. 16. října Emerson 
oznámila akvizici společnosti Paradigm, která poskytuje software pro ropný a plynárenský průmysl,
v hodnotě 510 miliónů dolarů. Nedávno společnost Emerson potvrdila, že učinila nabídku koupit 
společnost Rockwell Automation ( ROK ). Nabídka údajně činila 27,6 miliardy dolarů. Rockwell 
tuto nabídku odmítl a podle Emersona mezi oběma stranami veškeré rozhovory skončily. To ovšem 
znamená, že Emerson by mohl být na lovu další masivní akvizice, která podpoří růst.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Emersonovy dvě hlavní konkurenční výhody jsou jeho globální měřítko a proprietární technologie. 
Emerson vytváří vysoké marže a výnosy z kapitálu díky své globální distribuční síti, která se skládá
ze 155 výrobních míst. Samostatně, Emersonův výzkum a vývoj je konkurenční výhodou. 
Každoročně investuje značné finanční zdroje, aby zajistil inovaci produktu:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 356 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 336 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 320 milionů dolarů

Tato investice poskytla společnosti Emerson vedoucí postavení v rámci svých dvou segmentů 
produktů. Jeho konkurenční výhody také umožňují lépe se orientovat v recesi než většina 
průmyslových podniků.
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Emersonovy zisky na akcii během Velké recese jsou níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2,66 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 3,11 USD (17% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 2,27 USD (27% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 2,60 USD (15% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2011 činil 3,24 USD (25% nárůst, nové maximum po recesi)

Emerson si vedl relativně dobře během Velké recese, s jediným rokem poklesu zisku. Normálně 
jsou průmysloví výrobci závislí na zdraví globální ekonomiky. Odolnost společnosti během Velké 
recese je zásluhou konkurenčních výhod.

Ocenění a očekávané výnosy
Jeden negativní údaj o Emersonovi v tuto chvíli je jeho ocenění. Emerson se obchoduje s poměrem 
cena / zisk 25,5. Podle údajů společnosti ValueLine měla společnost Emerson za posledních 10 let 
průměrný poměr ceny a zisků 17,3. To znamená, že akcie společnosti Emerson se obchodují zhruba 
o 47% výš nad dlouhodobým průměrným oceněním.

Zdroj: Value Line[/caption]

V budoucnu mohou investoři očekávat, že celkové výnosy budou zahrnovat růst zisku na akcii a 
dividendy. Za posledních 10 let společnost zvýšila zisk na akcii o pouhé 1% ročně. Investoři by 
neměli počítat s budoucími výnosy z pokračujícího se zvyšování ocenění. V důsledku toho může 
být obezřetné očekávat růst zisků nízkým až středním jednociferným tempem. 
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V kombinaci s dividendami by celkové výnosy akcionářů mohly být následující:

• 1%-2% růst organických tržeb
• 2%-3% růst tržeb z akvizic
• 3% dividendový výnos

Výsledkem je, že celkové výnosy akcionářů by mohly dosáhnout 6%-8% ročně. To je uspokojivá 
míra návratnosti, avšak akcie společnosti Emerson se v současné době neobchodují za velmi 
atraktivní cenu.

Závěrečné myšlenky
Emerson je vysoce kvalitní podnik s dlouhou historií stálého růstu. Odměnila své akcionáře růstem 
dividendy po šest desetiletí. Právě teď nemusí být nejlepší nákupní příležitost těchto akcií. Emerson
se v současné době obchoduje výrazně nad průměrným oceněním. Investoři by měli počkat na lepší 
cenu před zahájením pozice nebo přidáním do stávající pozice. Nicméně, Emerson má solidní 3% 
dividendový výnos a je vcelku jisté, že zvýší dividendu každý rok.
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Dividendový aristokrat: Dover
• Dover má třetí nejdelší historii navyšování dividend a to 62 let v řadě.
• Společnost pokračuje v růstu prostřednictvím akvizic.
• Nákup velkého podniku za každou cenu není přínosné pro dlouhodobé vytváření bohatství.
• Je Dover spravedlivě oceněn za současné ceny?

Dover nemusí být pro většinu investorů známou akcií, ale rozhodně si získal své místo na seznamu. 
Dover není jen dividendovým aristokratem. Je to také Dividend King. Dover zvýšil dividendu 
neuvěřitelných 62 let v řadě. Podle společnosti Mergent's Dividend Achievers má Dover třetí 
nejdelší nárůst dividend ze všech veřejně obchodovaných společností.

Přehled podnikání
Dover je průmyslový výrobce s ročními tržbami ve výši 7 miliard dolarů. Mezi jeho produkty patří 
vybavení, komponenty, speciální systémy a další. Má čtyři provozní segmenty:

• Konstruované systémy (33% tržeb)
• Kapaliny (28% tržeb)
• Chladicí a potravinářské zařízení (21% tržeb)
• Energie (18% tržeb)

Největším segmentem společnosti Dover jsou konstruované systémy, návrhy a komponenty. Její 
výrobky se používají napříč všemi trhy, včetně spotřebního zboží, textilního tisku, automobilového 
servisu, ekologických řešení a průmyslových odvětví.

Zdroj: Investor Fact Sheet, page 3

Segmenty kapalin Dover pomáhají zákazníkům zlepšit přenos a dávkování tekutin. Vyráběné 
výrobky zahrnují specializované čerpadla a trubky. Segment chlazení dodává potravinářskému 
průmyslu  energeticky účinné zařízení. Energetický segment nabízí řešení a služby pro zvýšení 
bezpečnosti a účinnosti výroby paliva. Rok 2016 byl pro Dover těžký. Organické tržby klesly o 5% 
za rok, zatímco zisk na akcii klesl o 13%. To bylo způsobeno především prudkým poklesem cen 
ropy a plynu v posledních několika letech. Zákazníci Doveru snížili kapitálové výdaje na nové 
zařízení, což negativně ovlivnilo energetický segment společnosti.
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Zdroj: Investor Fact Sheet, page 2

Tržby energetického segmentu klesly v roce 2016 o 25%. Naštěstí má Dover rozmanitý obchodní 
model. Růst v ostatních segmentech pomohl vyrovnat oslabení v energetice. Navíc, když se ceny 
ropy a zemního plynu zotavily z jejich nejnižších hodnot v roce 2016, energetický segment Doveru 
se vrátil zpět na výsluní. To vytváří podmínky pro návrat k růstu v roce 2017 a dále.

Perspektivy růstu
Dover zaznamenal výrazné zlepšení v rámci svých provozních segmentů. Tržby a zisky na akcii 
vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2017 o 16% a 47%. Poslední čtvrtletí bylo zvláště silné. 
Tržby vzrostly o 17% a upravený zisk vzrostl o 40%.

Zdroj: Third Quarter Earnings Presentation, page 3
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Zásoby se v posledním čtvrtletí zvýšily o 14%, což je dobré pro růst. Není divu, že energetický 
segment stimuloval růstu společnosti Dover v roce 2017. Tržby z energetického segmentu se v 
posledním čtvrtletí zvýšily o 31%. Obnova cen ropy a plynu vedla k obnovení výdajové činnosti 
mezi významnými zákazníky společnosti Dover. Zvýšené počty zařízení a dobře dokončené práce 
podpořily vrtání a výrobu v USA.

Zdroj: Third Quarter Earnings Presentation, page 8

Kromě oživení na trzích s ropou a plynem bude růst společnosti Dover těžit z akvizic, které jsou 
klíčovou součástí strategie růstu společnosti. Od roku 2014 do roku 2016 společnost Dover 
vynaložila 2,9 miliardy dolarů na 17 akvizic. Akvizice poskytly společnosti v roce 2016 růst tržeb o
7%. Pro rok 2017 očekává Dover zisk na akcii ve výši 4,23 až 4,33 USD. To by znamenalo nejméně
30% nárůst zisku od roku 2016. Dover očekává růst tržeb za celý rok o 14% až 15%. To zahrnuje 
organický růst ve výši 6% až 7%, růst akvizic o 10% a negativní 2% účinek ze zbavování se 
majetku.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Žádná společnost nemůže zvýšit dividendu 60 let po sobě, aniž by měla trvalé konkurenční výhody. 
V případě společnosti Dover její konkurenční výhody zahrnují velké portfolio duševního 
vlastnictví, úspory z rozsahu a silnou bilanci. Společnost Dover pomáhá udržovat své duševní 
vlastnictví investováním do výzkumu a vývoje:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 118,4 miliónů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 115 miliónů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 104,5 miliónů dolarů

Dover je v dobrém finančním stavu. Má dlouhodobý rating "A-" od společnosti Standard & Poor's. 
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To pomáhá společnosti Dover udržet nízké náklady na kapitál. Dover má štěstí, protože vytváří 
vysokou úroveň peněžních toků. Může investovat 60% peněžních toků do akvizic a kapitálových 
výdajů a také akcionářům vrátit hotovost prostřednictvím dividend a zpětných odkupů.

Zdroj: 2017 Morgan Stanley Laguna Conference, page 9

Konkurenční výhody Doveru jí umožňují udržet konzistentní ziskovost každý rok, a to i během 
recese. Doverovy zisky na akcie během Velké recese jsou níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 3,22 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 3,67 USD (14% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 2,00 USD (45% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 3,48 USD (74% nárůst)

Jako významný průmyslový výrobce je Dover bellwether (vůdce) pro globální ekonomiku. Jak lze 
očekávat, není to vysoce recesi resistentní společnost. Hluboký hospodářský útlum způsobil pokles 
zisku v roce 2009. Nicméně společnost zaznamenala pokles zisku pouze v jednom roce. V roce 
2010 se vrátila k růstu a pokračovala v něm i v následujících letech.

Ocenění a očekávané výnosy
Společnost Dover se v současné době obchoduje za poměr ceny a zisku 22. Podle údajů ValueLine 
dosahoval Dover za posledních 10 let průměrného poměru ceny a zisku 15,7. To znamená, že akcie 
se obchodují přibližně 40% nad průměrnou hodnotou za poslední desetiletí.
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Zdroj: Value Line

Dover se zdá být nadhodnocená na základě svých průměrných násobků ocenění. V důsledku toho 
budou budoucí výnosy odvozeny převážně z růstu zisků a dividend. Vedení společnosti Dover 
očekává v příštích několika letech růst zisku ve středních jednociferných číslech, a to díky 
kombinaci růstu organických tržeb, růstu z akvizic, růstu marže a odkupů akcií.

Rozpis možných budoucích výnosů je následující:

• 1%-2% růst organických tržeb
• 2%-3% růst tržeb z akvizic
• 1% růst marže
• 1% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

V této prognóze by celková návratnost akcionářů mohla dosáhnout 7%-9% ročně, včetně dividend. 
Tento výnos by mohl být negativně ovlivněn, pokud by se Doverovovo ocenění ceny/zisku vrátilo k
desetiletému průměru.

Závěrečné myšlenky
V uplynulém desetiletí prošel Dover řadou výzev, včetně Velké recese a poklesu ropy a plynu v 
letech 2014-2016. A přesto každoročně i nadále zvyšoval svoji dividendu, bez ohledu na to co se 
zrovna děje. Jen málo společností má tuto schopnost, což činí Dover vzácnou dividendově růstovou 
akcií. Akcie nejsou v současné době levné, což znamená, že investoři by možná měli počkat na lepší
cenu než vstoupí do pozice. Nicméně, neexistuje mnoho akcií s lepšími vyhlídkami růstu dividend 
než Dover. Zůstává vysoce kvalitní společností pro dividendově růstové investory.
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Dividendový aristokrat: Clorox
• Clorox je jednou z nejvíce recesi odolných firem široko daleko díky svému portfoliu vysoce 

kvalitních značek.
• Společnost je modelem konzistence s 40ti lety po sobě jdoucího zvýšení dividend.
• Clorox je "skvělý obchod", ale bohužel se v současné době obchoduje nad "spravedlivou 

cenou".

Akcie spotřebního zboží patří mezi nejspolehlivější plátce dividend na akciovém trhu. 
Investoři mohli být s investicí do Cloroxu skutečně spokojeni. Společnost zvýšila dividendu 40 let 
za sebou.

Přehled podnikání
Společnost Clorox začala již před více než 100 lety, s debutem svého stejnojmenného tekutého 
bělidla v roce 1913. Dnes je globálním výrobcem spotřebních a profesionálních výrobků.
Společnost měla tržby ve výši 6,0 miliardy dolarů. Prodává své výrobky na více než 100 trzích.

Zdroj: Investor Fact Sheet, page 2

Produktová řada zahrnuje více kategorií, včetně výrobků pro čištění a domácnost, potraviny, osobní 
péči a steliva pro kočky. Segment domácností zahrnuje značky Glad, Kingsford, Fresh Step a 
Renew Life. Čisticí produkty zahrnují Clorox, Pine-Sol a Clorox Commercial Solutions. Životní 
styl zahrnuje značky Hidden Valley, Burt's Bees a Brita. A konečně, mezinárodní segment prodává 
značky Clorox po celém světě. Síla obchodního modelu společnosti Clorox spočívá v jeho předních 
značkách. 
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Zvažte podíl na trhu následujících značek :

Zdroj: Investor Fact Sheet, page 2

Mnoho ze značek Clorox zaujímá první nebo druhou pozici na trhu v příslušných kategoriích 
produktů. To má za následek cenovou sílu a vysoké zisky. Ve fiskálním roce 2017 vzrostly čisté 
tržby o 3,7%, zatímco zředěný zisk na akcii vzrostl o 8,3%. Společnost také zaznamenala dobré 
výsledky v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2018. Čisté tržby vzrostly o 4% a růst zisků z 
pokračujících operací o 7%.
Růst tržeb měl prospěch z kombinace růstu objemu a vyšších cen na mezinárodních trzích. 
Společnost Clorox oznámila nárůst prodeje ve všech svých provozních segmentech za poslední 
čtvrtletí, vedený 5% růstem čistících a domácích výrobků.

Perspektivy růstu
V budoucnu společnost Clorox počítá s inovacemi v čisticích prostředcích, podestýlkách pro kočky 
a vodních filtrech, aby růst pokračoval i v budoucnu.

Zdroj: 2017 Global Consumer Conference, page 9

Příkladem toho je propojení Clorox s vodními filtry společnosti Brita. Jedná se o vodní filtry s 
možností připojení Wi-Fi, které v případě potřeby automaticky objednávají nové filtry. To by 
společnosti Clorox umožnilo účastnit se nových technologických pokroků, jako je například 
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internet ve spotřebičích. Dalším katalyzátorem růstu společnosti Clorox je elektronický obchod. 
Vzhledem k tomu, že se spotřebitelé čím dál více přesouvají na internet, výrobci produktů, jako je 
Clorox, investují do svých vlastních elektronických obchodů. Tržby elektronického obchodu 
vzrostly o 37% za poslední tři fiskální roky.

Zdroj: First Quarter Earnings Presentation, page 38

Vzestup internetového maloobchodního gigantu Amazon ( AMZN ) nevykazuje žádné známky 
zpomalení, což by z dlouhodobého hlediska mohlo být pro clorox dobrým znamením. E-commerce 
stále představuje pouze 4% celkového prodeje společnosti Clorox, což znamená, že existuje 
dostatek růstového potenciálu. Clorox předpovídá růst tržeb ve fiskálním roce 2018 o 1% až 3%. 
Zisk na akcii se očekává v rozmezí od 5,47 USD do 5,67 USD, což by představovalo růst o 3% až 
7% za rok. Finanční cíle společnosti Clorox pro dlouhodobý růst jsou následující:

• Čistý růst tržeb o 3% až 5%
• Růst marže 0,25% až 0,50%
• Volný peněžní tok ve výši 10% až 12% čistých tržeb

Kombinace růstu tržeb, růstu marže a zpětného odkupu akcií by měla znamenat vysoký 
jednociferný růst zisků v budoucnu.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Clorox má několik konkurenčních výhod. Za prvé drží silné portfolio značek. Jak již bylo uvedeno 
výše, výrobky Clorox mají vysoký podíl na trhu. Více než 80% jejích značek drží buď první nebo 
druhou pozici ve svých příslušných kategoriích. Clorox si udržuje svou vysokou průmyslovou 
pozici prostřednictvím reklamy. Produktový marketing je nutností pro výrobce spotřebních 
výrobků.Náklady na reklamu společnosti Clorox jsou následující:

• 2015 reklamní náklady ve výši 523 milionů dolarů
• 2016 reklamní náklady ve výši 587 milionů dolarů
• 2017 reklamní náklady ve výši 599 milionů dolarů
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Další výhodou obchodního modelu Clorox je to, že jeho produkty využívají každý den miliony lidí, 
v dobrých i špatných časech ekonomiky. Podle společnosti jsou výrobky značky Clorox přibližně v 
65% amerických domácností. Vždy bude existovat určitá úroveň poptávky po domácích čistících 
výrobcích a potravinách, a to i v případě, že dojde k poklesu ekonomiky. To umožňuje společnosti 
zůstat ziskovou i během recese.

Zisk na akcii společnosti Clorox během velké recese je uveden níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 3,23 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 3,24 USD (nárůst o 0,3%)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 3,81 USD (18% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 4,24 USD (11% nárůst)

Jak můžete vidět, Clorox v průběhu recese každoročně zvýšil zisk na akcii, včetně dvouciferného 
nárůstu zisku v letech 2009 a 2010. To dokazuje, že společnost má obchodní model odolný proti 
recesi.

Ocenění a očekávané výnosy
Nicméně Clorox se obchoduje za poměr ceny a zisku 23,5. To je mírně pod průměrným poměrem 
cena / zisk 25,8 indexu S & P 500. Clorox se však zdá být nadhodnocený na základě vlastních 
historických ocenění. Podle společnosti ValueLine dosahuje akcie společnosti Clorox za posledních 
10 let průměrného poměru ceny a zisku 20,6.

Zdroj: Value Line

Výsledkem je, že společnost Clorox se v současné době obchoduje se 14% přirážkou oproti 
desetiletému průměru. Clorox není příliš nadhodnocený, ale současná cena se nezdá být výhodná. 
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Akcie Clorox bychom mohli nazvat jako spravedlivě oceněné. Z toho vyplývá, že investoři si 
nemohou být jisti, zda se ocenění společnosti Clorox bude i nadále zvyšovat nad současnou úroveň 
23,5. Namísto toho budou budoucí výnosy odvozeny z růstu zisků a dividend. Potenciální rozpis 
budoucích výnosů je následující:

• 3%-5% růst tržeb
• 0,25%-0,5% růst marže
• 1% zpětný odkup akcií
• 2,6% dividendový výnos

Růst tržeb a marže vychází z předpodkladů vedení, což se jeví jako rozumný odhad. V průběhu 
posledních 10 let zvýšila společnost Clorox zisk na akcii přibližně o 5% ročně. S přispěním 
zpětného odkupu akcií a dividend by celkové výnosy mohly dosáhnout zhruba 7%-9% ročně.

Závěrečné myšlenky
Clorox je spolehlivá dividendová akcie. Společnost má vedoucí pozici na přič trhy, s potenciálem 
růstu. Právě teď se nezdá býti vhodná doba na nákup, protože ocenění akcií společnosti Clorox 
výrazně překračuje 10letý průměr. Každopádně, společnost by měla být schopna pokračovat ve své 
již čtyři desetiletí dlouhé řadě zvyšování dividend.
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Dividendový aristokrat: Archer Daniels Midland
• Archer Daniels Midland se zdá být za současné ceny obchodován mírně pod svou reálnou 

hodnotou.
• Jedná se o vzácný jev v dnešním obecně nadhodnoceném trhu.
• Akcie společnosti Archer Daniels Midland kombinují přiměřené ocenění s výnosem 3,3% a 

potenciální dvojciferné celkové výnosy.

Archer Daniels Midland má těžký rok. Akcie poklesly o 15% meziročně. Pokud se podíváme dále, 
akcie poklesly z pětiletého maxima přibližně o 25%. Základy klíčových průmyslových odvětví se v 
posledních letech zhoršily. Pokles cen zemědělských komodit způsobil deflaci, což zhoršilo marže. 
Společnost však zůstala stále zisková. To ji umožnilo pokračovat ve zvyšování dividend, včetně 
zdravého zvýšení o 6,7% v roce 2017. A průmyslové podmínky se v letošním roce zlepšily, což by 
mohlo připravit cestu k oživení v roce 2018 a dále.

Přehled podnikání
Archer Daniels Midland byl založen v roce 1902, kdy George A. Archer a John W. Daniels začali 
obchod s drceným lnem. V roce 1923 společnost Archer-Daniels Linseed získala společnost 
Midland Linseed
Products Company, která vytvořila společnost Archer Daniels Midland.Dnes je to zemědělský obr. 
Archer Daniels Midland působí ve 160 zemích a generuje roční tržby převyšující sumu 62 miliard 
dolarů.
Společnost vyrábí širokou škálu produktů a služeb určených k uspokojení rostoucí poptávky po 
potravinách v důsledku rostoucí populace.

Zdroj: září Prezentace investorů , strana 4
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Provozuje čtyři obchodní segmenty:

• Zemědělské služby (16% provozního zisku)
• Zpracování kukuřice (47% provozního zisku)
• Zpracování olejnin (22% provozního zisku)
• WILD flavours & specialty Ingredience (11% z provozního zisku)

Zbývající 4% provozního zisku pochází z nepojmenovaného "jiného" segmentu. Momentálně je 
těžké období pro Archer Daniels Midland. Potýká se s mnoha výzvami, jako je silný americký dolar
a pokles zemědělských komodit například kukuřice. Marže obchodního modelu společnosti Archer 
Daniels Midland poklesly. A nakonec, velké globální dodávky plodin za uplynulý rok byly příčinou 
nárůstu cen.
V důsledku toho se zisk snížil o 18% v roce 2015. Podmínky se v roce 2016 výrazně nezměnily. 
Celkové tržby společnosti Archer Daniels Midland klesly o 7,9% v roce 2016 spolu s 27% snížením
zředěného zisku na akcii. Navzdory slabému provoznímu prostředí zůstala společnost Archer 
Daniels Midland díky kontrole nákladů zisková. Zlepšující se průmyslové prostředí, by mohlo v 
příštím roce vytvořit podmínky pro návrat k růstu.

Perspektivy růstu
Začátkem roku 2017 se kondice společnosti Archer Daniels Midland zlepšila. Tržby poklesly jen o 
2,7% během prvních třech čtvrtletích roku 2017. Zisk na akcii tak v té době poklesl o pouhá 2%.

Zdroj: Q3 Výkaz zisku , strana 8

Marže zůstávají pod tlakem, neboť provozní zisk zemědělských služeb v prvních devíti měsících 
klesl o 13%. Růst v ostatních segmentech to však pomohl vyrovnat. Například provozní zisk ve 
zpracování kukuřice se ve stejném období zvýšil o 27%. Snižování nákladů také pomohlo. V 
loňském roce zrušil Archer Daniels Midland více než 300 milionů dolarů běžných nákladů. V 
budoucnu společnost může stále investovat do iniciativ zaměřených na růst, aby obrátila směr. 
Jedním ze způsobů je optimalizace portfolia prostřednictvím akvizic a prodejů.
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Zdroj: září Prezentace investorů , strana 11

Společnost očekává růst tržeb o 500 milionů dolarů díky akvizicím a dalším investicím 
uskutečněným v loňském roce. Archer Daniels Midland také často odprodává podniky s nízkým 
růstem, aby dále zlepšovala své portfolio. Zisky budou také posíleny zpětnými odkupy akcií 
společnosti. Jedná se o výhodu, že zůstane trvale zisková i během poklesu průmyslu - společnost 
tak může využít část svého nadměrného peněžního toku k odkupu akcií za nižší ceny. Archer 
Daniels Midland snížil svůj zředěný počet akcií o 4,8% v roce 2016. Vrátil svým akcionářům 1,7 
miliardy dolarů formou dividend a zpětného odkupu akcií během roku.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Archer Daniels Midland vybudoval v průběhu roku významné konkurenční výhody. Je to největší 
pěstitel kukuřice na světě. Tím dochází k úspoře z rozsahu a efektivnosti ve výrobě a distribuci. 
Společnost má tržní kapitalizaci ve výši 21,9 miliardy dolarů. Jedná se o průmyslový gigant s 500 
lokacemi k získávání plodin, 250 zařízeními pro výrobu přísad a 38 inovačními centry. Ve svých 
inovačních centrech vede společnost výzkum a vývoj, jak efektivněji reagovat na změny poptávky 
zákazníků a zlepšovat efektivitu zpracování. Archer Daniels Midland má bezkonkurenční globální 
dopravní síť.
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Zdroj: září Prezentace investorů , strana 6

Globální distribuční systém společnosti poskytuje společnosti vysoké marže a překážku pro vznik 
nové konkurence. Také to Archerovi Danielsovi Midlandovi dovoluje zůstat velmi ziskový, a to i v 
době poklesu průmyslu.
Zisky rostly, dokonce i během Velké recese. Zisk na akcii během Velké recese:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2,38 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,84 USD (19% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 3,06 USD (nárůst o 7,7%)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 3,06 USD

Zrna je stále třeba zpracovávat a přepravovat, a to i během recese. Vždy bude existovat určitá 
úroveň poptávky po produktech společnosti Archer Daniels Midland.

Ocenění a očekávané výnosy
Archer Daniels Midland se obchoduje za poměr ceny a zisku 18,4. To je značně pod indexem S & P
500, který má průměrný poměr ceny a zisku 25,8. Podle odhadů ValueLine za posledních 10 let 
měla akcie průměrný poměr cena / zisk pouze 13,6.
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Zdroj: Value Line

Na první pohled se Archer Daniels Midland jeví jako výrazně nadhodnocený. Ale výše uvedený 
obrázek je zavádějící. Poměr ceny k zisku je obvykle dobrý způsob, jak odhadnout úrovně ocenění 
pro zavedené podniky ... Ale ne vždy. Zisk Archer Daniels Midland je volatilní a kolísá s cenou 
obilí a komodit, jako je ropa. Když jsou ceny ropy nízké, poptávka po ethanolu klesá, což zhoršuje 
zisky společnosti Archer Daniels Midland. Účetní hodnota společnosti je mnohem stabilnější a 
poskytuje lepší představu o "skutečné" hodnotě společnosti ve vztahu k její historii. Průměrný 
poměr cena / účetní hodnota (P/B) Archer Daniels Midland je 1,36. Společnost se v současné době 
obchoduje s poměrem ceny a účetní hodnoty 1,27. Zdá se, že společnost je při současných cenách 
poněkud podhodnocená. Budoucí výnosy se budou skládat spíše z růstu zisků a dividend, než ze 
změn v ocenění. Zatímco Archer Daniels Midland je podhodnocený, není to nikterak výrazné 
podhodnocení. Analytici společnosti ValueLine očekávají, že zisky budou v příštím roce růst o 14% 
a zhruba o 6-7% ročně do roku 2020.

Na základě toho budou budoucí výnosy následující:

• 3-4% růst tržeb
• 1% růst marží
• 1-2% zpětné odkupy akcií
• 3% dividendový výnos

V tomto scénáři by zisky rostly o 5-7% ročně. Přidáním 3% dividendového výnosu by celkové 
výnosy dosáhly 8-10% ročně.
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Závěrečné myšlenky
Archer Daniels Midland se setkal s obtížným provozním prostředím. To je negativně ovlivněno 
poklesem cen zemědělských komodit a ropy, které v posledních letech pocítili na svých ziscích. 
Nutno ale říci, že společnost má dlouhou historii a tak i zkušenosti s fungováním v náročných 
obdobích. Pokračoval ve vytváření zisků a odměňování akcionářů rostoucími dividendami. Akcie 
mohou být podhodnoceny a platí solidní 3% dividendu, kterou každoročně zvyšuje. V důsledku 
toho se zdá, že Archer Daniels Midland je atraktivně oceněná dividendově růstová akcie.

181



Dividendový aristokrat: Brown Forman
• Brown-Forman pokračuje v silném růstu.
• Společnost Brown-Forman je výjimečná díky své silné konkurenční výhodě založené na 

značkách.
Brown-Forman vyplácí dividendu již 71 let a zvýšil dividendu již 33 let v řadě. Zvýšil svůj růst 
dividend díky silnému portfoliu značky. Brown-Forman je jednou ze skupin firem, které se běžně 
označují jako "hříšné" akcie. Jedná se o společnosti v odvětví alkoholu, tabáku a hazardních her. 

Přehled podnikání
Jack Daniel's Tennessee Whisky se datuje až do roku 1865, kdy Jack Daniel koupil Cave Spring 
Hollow. Následující rok zaregistroval Jack Daniel Distillery, který je dnes považován za nejstarší 
registrovanou americkou palírnu.Brown-Forman má velké produktové portfolio, které se zaměřuje 
na whisky, vodku a tequilu. Jeho nejslavnější značkou je jeho vlajková loď whisky Jack Daniel. 
Mezi další oblíbené značky patří Herradura a El Jimador tequila a Finlandia vodka. Jedná se o jedny
z nejúspěšnějších akcií, které můžeme dlouhodobě vlastnit. Důvodem je to, že akcie "hříchu" mají 
tendenci prodávat návykové výrobky nebo služby. Brown-Forman vytváří vysoké provozní zisky a 
v posledních letech rozšiřuje své marže.

Zdroj: výroční zasedání akcionářů , strana 11

V loňském roce vzrostly organické tržby o 3% oproti předchozímu roku. Kontroly nákladů a zpětné 
odkupy akcií podpořily růst provozního zisku o 7%. Upravený zisk na akcii se za rok zvýšil o 5% 
na 1,71 USD. Mezi nejsilnější produkty v minulém roce patřily Tennessee Fire Jack Daniel (růst o 
14%), Woodford Reserve (růst o 19%) a Herradura (růst o 14%). Společnost zaznamenala silné 
výsledky jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích. Čisté tržby vzrostly v USA a na 
rozvíjejících se trzích v loňském roce o 4%. V příštím roce bude společnost Brown-Forman i nadále
profitovat z jejího portfolia významných značek, z růstu nových produktů a geografických trhů.
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Perspektivy růstu
Brown-Forman pokračoval v růstu i v současném fiskálním roce a měl by dlouhodobě udržovat 
pozitivní růst zisků.Celkově se tržby v posledním čtvrtletí zvýšily o 9,4% a překonaly tak očekávání
analytiků o 33 milionů dolarů. Zisk na akcii také překonal očekávání a oproti stejnému čtvrtletí 
loňského roku vzrostl o 27%. Tržby na rozvíjejících se trzích vzrostly v loňském čtvrtletí o 19%. 
Mezinárodní výkon společnosti Brown-Forman byl v posledním čtvrtletí silný, zejména v Mexiku, 
Austrálii a ve východní Evropě.

Zdroj: Q1 Výkaz zisku , strana 7

Nejsilnějšími růstovými kategoriemi společnosti jsou její menší značky, zejména v segmentu 
prémiové whisky. Společně její špičkové značky whisky zaznamenaly v loňském čtvrtletí 
dvojciferný růst tržeb, vedený společností Woodford Reserve, která rostla o 16%. Rodina značek 
Jack Daniels dosáhla v loňském čtvrtletí 6% růstu. Do budoucna, existuje spousta růstového 
potenciálu, protože společnost dále rozšiřuje své produktové řady, a to jak ve whiskey, tak i mimo 
ni

Zdroj: Roční shromáždění akcionářů, strana 17
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Například dvě z nejvýkonnějších značek společnosti v minulém čtvrtletí byly její značky tequily 
Herradura a el Jimador, které zaznamenaly růst tržeb o 18%, respektive 13%. Brown-Forman 
očekává růst čistých tržeb o 4 až 5% za celý rok, vedený prémiovými značkami americké whisky a 
tequily. Očekává se, že provozní zisk se zvýší o 6-8% díky růstu tržeb a zpětnému odkupu akcií.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Brown-Forman má mnoho konkurenčních výhod. Jeho populární značky přinášejí významnou 
cenovou sílu. A má vysoce výnosné podnikání s nízkými výrobními a distribučními náklady v 
důsledku globálního rozsahu. Tyto vlastnosti pomáhají Brownově-Formanovi vytvářet trvale vysoké
výnosy z investovaného kapitálu. Návratnost kapitálu překročila hranici 15% každý rok od roku 
2008.

Zdroj: výroční zasedání akcionářů, strana 12

Vynikající celosvětová distribuční síť a cenová síla vedly k dosažení 23% návratnosti vloženého 
kapitálu v posledním fiskálním roce. Brown-Forman je velmi odolný vůči recesím. To je typické 
mezi akciemi "hříchu", jelikož jejich produkty jsou při těžkých ekonomických podmínkách 
spotřebovávány ve větším objemu. Dalo by se tvrdit, že výrobci alkoholu skutečně dosahují lepšího 
výkonu během recese, neboť spotřebitelé hledají produkty, které odbourávají stres.

Brown-Formanův zisk na akcii v období velké recese je uveden níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 0,95 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 0,96 USD (1% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 1,03 USD (nárůst o 7,3%).
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 1,19 USD (15% nárůst)

Jak můžete vidět, společnost každoročně během Velké recese zvýšila svůj zisk na akcii. Jedná se o 
vzácný úspěch, který demonstruje obranný obchodní model společnosti.
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Ocenění a očekávané výnosy
Akcie společnosti Brown-Forman se obchodují s poměrem ceny a zisku 30,4. To je výrazně nad 
indexem S & P 500, který má průměrný poměr ceny a zisku 25,8. Podle společnosti ValueLine za 
posledních 10 let měla akcie průměrný poměr ceny a zisku 22,7. Výsledkem je, že akcie se v 
současné době obchodují s prémií zhruba 34% nad průměrným desetiletým oceněním.

Zdroj: Value Line

To by mohlo znamenat nadhodnocenou akcii. Pokud by se ocenění společnosti Brown-Forman 
vrátilo k desetiletému průměru, mělo by to výrazný vliv na budoucí výnosy. Kromě změn v 
násobcích ocenění budou budoucí výnosy tvořeny růstem zisků a dividend. V posledních 10 letech 
Brown-Forman zvýšil zisk na akcii o 6% ročně. Vzhledem k rychlému růstu v posledních letech by 
potenciální rozdělení budoucích výnosů mohlo být následující:

• 4-6% růst organických tržeb
• 1% růst marže
• 1% zpětný odkup akcií
• 1,3% dividendový výnos

Na základě toho budou budoucí výnosy dosahovat zhruba 7-10% ročně, plus nebo 
(pravděpodobněji) mínus jakékoliv změny poměru cena / zisk. K nákupu akcií s vysokým poměrem
ocenění je třeba přičíst další negativní aspekt a to nízký dividendový výnos, který se vzrůstajícím 
oceněním dále klesá. Vzhledem k tomu, že cena akcií společnosti Brown-Forman za poslední roky 
vzrostla, její výnosy z dividend klesly na 1,3%, což je pod průměrným 2% výnosem indexu S & P 
500.
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Závěrečné myšlenky
Brown-Forman zaujímá dominantní postavení ve svých hlavních kategoriích produktů. Jeho 
vlajková loď značka Jack Daniel by měla i nadále být lídrem obchodu s whisky společně s vysokým
růstem svých menších značek whisky a tequily. Brown-Forman je dobrým příkladem skvělého 
podnikání obchodovaného za nepříznivou cenu. Byl by to skvělý nákup ... za rozumný poměr 
ceny /zisku. V důsledku toho by investoři měli počkat na lepší vstupní bod před tím, než si koupí 
akcie této vysoce kvalitní dividendově růstové společnosti.
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Dividendový aristokrat: WW Grainger
• Cena akcií společnosti WW Grainger v posledních třech měsících vzrostla o více než 20%.
• Společnost byla značně podhodnocena, ale nyní se blíží k reálné hodnotě.
• Podívejte se na růstový potenciál a analýzu ocenění společnosti WW Grainger podrobněji.

Grainger zvýšil dividendu 46 let za sebou. Jeho nejnovější navýšení proběhlo 26.dubna a to o 5%. 
Grainger se v posledních dvou letech potýkal s rostoucí konkurencí. To vedlo k cenové deflaci a 
nižším maržím. Společnost má však dlouhou historii růstu. Má vedoucí pozici na svých hlavních 
trzích a investuje do nových iniciativ růstu.

Přehled podnikání
Grainger je velkým dodavatelem produktů pro údržbu, provoz a opravy nebo zkráceně 
MRO(maintenance,repair,operating). Jedná se o výrobky, jako jsou bezpečnostní rukavice, 
elektrické nářadí, žebříky, zkušební přístroje a motory. Nabízí také služby, jako je řízení zásob. 
Grainger má 3 miliony obchodních a institucionálních zákazníků po celém světě. Většina zákazníků
jsou velké americké firmy.Společnost dosahuje ročních tržeb více než 10 miliard dolarů. Více než 
polovina tržeb pochází z USA, ale Grainger také operuje v Japonsku, Velké Británii, Mexiku a 
Německu.

Zdroj: Prezentace setkání analytiků , strana 6

Grainger provozuje 700+ poboček a 30+ distribučních center v Severní Americe. Pro Grainger je 
momentálně těžké období. V odvětví dodávek MRO bují velká konkurence. To způsobilo deflaci 
cen v klíčových segmentech společnosti. Upravený zisk na akcii klesl ve fiskálním roce 2016 o 3%. 
Dobrou zprávou je, že Grainger aktivně konkuruje cenou a e-commercí. To sice narušilo ziskovost, 
ale objemy se zvyšují a Grainger získává podíl na trhu. Ochota společnosti přizpůsobit se novému 
prostředí pomohla zajistit její konkurenční pozici. Bojovala i na začátku roku 2017, ale z 
dlouhodobého hlediska je schopna se vrátit k růstu.

187

http://invest.grainger.com/phoenix.zhtml?c=76754&p=irol-calendarpast


Perspektivy růstu
Upravený zisk na akcii klesl během prvních tří čtvrtletí roku 2017 o 7%. Čisté tržby však ve 
stejném období vzrostly o 1,6%. V posledním čtvrtletí byl zisk na akcii ve výši 2,90 dolarů výrazně 
vyšší než očekávání analytiků, což bylo zisk na akcii ve výši 2,56 USD. Cenová deflace v letošním 
roce dolehla i na marže. Například upravená hrubá marže se v posledním čtvrtletí snížila o 150 
bazických bodů. Cenové aktivity společnosti však umožnily pokračovat v růstu objemů a podílu na 
trhu, zejména u velkých amerických firemních zákazníků.

Zdroj: Výkaz zisku za třetí čtvrtletí , strana 6

Ceny za poslední čtvrtletí poklesly o 4%, ale upravené objemy vzrostly o 8%. V krátkodobém 
horizontu náročné období pro Grainger neskončilo. Za fiskální rok 2017 Grainger očekává zisk na 
akcii ve výši 10,65 USD. Jednalo by se o pokles zhruba o 8% oproti zisku na akcii ve výši 11,58 
USD v loňském roce. Podíváme-li se dále, Grainger by se mohl vrátit k růstu zisku. Vyšší ceny ropy
a plynu by mohly vyvolat vyšší poptávku od zákazníků v segmentu energetiky. Společnost také 
očekává, že cenová deflace bude mírná. V roce 2018 se očekává pokles deflace ve velkých a 
středních obchodech USA na 2%, z 5% v roce 2017.
Očekává se, že objemy budou v letech 2018 a 2019 růst o 6%-8%. Dalším katalyzátorem růstu je 
elektronický obchod. Má různé e-commerce platformy, včetně MonotaRO v Japonsku a Zoro v 
USA.
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Zdroj: 2017 Konference William Blair , strana 12

V loňském čtvrtletí Graingerův provozní segment, který obsahuje elektronický obchod, vzrostl o 
13%. MonotaRO a Zoro zaznamenaly rozšiřující se provozní marže. Všechny tyto katalyzátory 
pravděpodobně pomohou Graingerovi v dlouhodobém horizontu v růstu zisků.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Graingerovou první konkurenční výhodou je jeho obrovská distribuční síť. Má schopnost nabízet 
služby, jako je dodávka následující den, které jí pomáhají udržet si konkurenční pozici. Další 
konkurenční výhodou je rozsah. Společnost Grainger udržela své provozní náklady v USA na stejné
úrovni jako v posledním čtvrtletí navzdory silnému růstu objemu. To demonstruje vliv a účinnost 
dodavatelského řetězce. Tyto konkurenční výhody pomohly Graingerovi udržet vysokou ziskovost 
během Velké recese.

Zisk na akcii během hospodářského poklesu je následující:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 4,94 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 6,09 USD (23% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 5,25 USD (14% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 6,81 USD (30% nárůst)

Grainger měl v době velké recese jen jeden rok poklesu zisku, mezi dvěma velmi silnými roky. 
Společnost pokračovala v růstu po roce 2010. To naznačuje vysoce kvalitní obchodní model, který 
může relativně dobře odolat recesi.

Ocenění a očekávané výnosy
Na základě Graingerova zisku na akcii ve výši 10,65 USD ve fiskálním roce 2017 má akcie poměr 
cena / zisk 19,2. Podle společnosti ValueLine dosahovalo ocenění v posledních 10 letech 
průměrného poměru cena / zisk 18,1.
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Zdroj: Value Line

Grainger se v současné době obchoduje mírně nad desetiletým průměrným oceněním. Akcie si však 
mohou zasloužit nadprůměrný násobek, protože společnost se pravděpodobně vrátí k růstu zisků.
Analytici společnosti ValueLine očekávají, že Graingerovy zisky budou v roce 2018 růst o 5%. 
Očekává se, že meziroční nárůst zisků se v letech 2020-2022 zvýší na 12%. Poměr ceny a zisku 19, 
v kombinaci s předpokládaným ziskem na akcii za rok 2018 ve výši 11,20 USD, by přinesl odhad 
reálné hodnoty přibližně 212,80 USD. Výsledkem je, že akcie mohou být i nadále považovány za 
mírně podhodnocené. Odděleně budou budoucí výnosy generovány z růstu zisků a dividend. Rozpis
pravděpodobných budoucích výnosů je následující:

• 2%-4% růst tržeb
• 2%-3% zpětný odkup akcií
• 2,5% dividendový výnos

V této prognóze by celkové výnosy dosáhly přibližně 7%-10% ročně. Vrácení peněz tvoří 
významnou část celkových výnosů. To je výhoda investic do vysoce ziskových společností, jako je 
Grainger; mohou i nadále odkupovat akcie a vyplácet dividendy, a to i v náročných provozních 
klimatických podmínkách.

Závěrečné myšlenky

Grainger je společnost řízená z dlouhodobého hlediska. V uplynulých letech se setkala s obtížemi, 
ale ve své historii prošla mnoha vzestupy a pády. Tyto výzvy nezastavily společnost Grainger v tom,
aby nadále zvýšovala dividendu a to již více než 40 let. Společnost má stále ziskové podnikání a 
několik katalyzátorů pro budoucí růst. Zdá se, že akcie jsou mírně podhodnocené, se solidním 2,5% 
dividendovým výnosem a každoročním zvýšením dividendy.
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Dividendový aristokrat: Colgate-Palmolive
• Společnost Colgate-Palmolive vyplácí dividendy již od roku 1895 a zvýšila dividendové 

platby 55 let v řadě.
• Ačkoli má společnost dlouhou historii růstu, nyní se snaží vytvořit alespoň nějaký 

smysluplný růst.
• Má Colgate-Palmolive skutečně ovládat poměr ceny k zisku v polovině dvacítky s vlažnými 

vyhlídkami růstu?

Společnost Colgate-Palmolive má dlouhou historii odměňování akcionářů svými dividendami. 
Nejen, že je Colgate-Palmolive dividendovým aristokratem. Je to také Dividend King.Od roku 1895
vyplácela nepřerušeně dividendy a během posledních 55 po sobě jdoucích let zvýšila výplatu 
dividend.

Přehled podnikání
Kořeny společnosti Colgate-Palmolive sahají až do roku 1806. Společnost působí již více než 200 
let. Založil ji William Colgate, který v New Yorku začal podnikat v oblasti škrobů, mýdel a svíček. 
Společnost dnes vyrábí výrobky pro péči o ústní dutinu, jako jsou zubní pasty, výrobky osobní péče,
jako je mýdlo, domácí čisticí prostředky a krmivo pro domácí zvířata.

Zdroj: Prezentace investora , strana 8

Mezi hlavní značky patří Colgate, Palmolive, Hill's Science Diet a mnoho dalších. Colgate-
Palmolive je globální gigant. Prodává své produkty ve více než 200 zemích a oblastech po celém 
světě a společnost generuje roční tržby ve výši 15 miliard dolarů. Společnost má vysoce 
diverzifikovaný obchodní model z hlediska produktů i geografických trhů. Přibližně 51% tržeb 
společnosti pochází z rozvíjejících se trhů.
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Zdroj: Prezentace investorů , strana 7

To se vyplatilo, jelikož rozvíjející se trhy budou hlavním růstovým katalyzátorem pro postupování 
společnosti. Společnost Colgate-Palmolive drží v Číně první pozici s tržním podílem nad 30%. 
Společnost však čelí také provozním výzvám, které drží její růstový potenciál pod pokličkou.

Perspektivy růstu
Společnost Colgate-Palmolive má silné portfolio značek a vysoké marže. To vedlo k růstu 
složeného ročního provozního zisku o 6,5%, od roku 1994 do roku 2016.
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Zdroj: Prezentace investorů , strana 27

Podmínky se zpřísnily pozdě. Společnost Colgate-Palmolive v posledních letech bojovala s 
generováním růstu. Například čistý prodej společnosti Colgate-Palmolive klesl v roce 2016 o 5% na
15,2 miliardy dolarů. Společnost profitovala z 2,5% zvýšení cen, ale to bylo vykompenzováno 
poklesem jednotkových objemů o 3%. Klesající objemy vyvolávají obavy, že poptávka po 
produktech společnosti Colgate-Palmolive klesá. Díky snižování nákladů byl upravený zisk 
společnosti Colgate-Palmolive v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 stejný. Výkon byl smíšený i 
na začátku roku 2017. Čisté tržby vzrostly o 0,7% během prvních devíti měsíců díky 3% růstu 
organických tržeb na rozvíjejících se trzích. To pomohlo vyrovnat pokles tržeb o 1,5% na 
rozvinutých trzích. Vyšší provozní náklady způsobily pokles zisku na akcii o 6,4%. Konkrétně 
celosvětové náklady na reklamu vzrostly v loňském čtvrtletí o 19%, neboť společnost zvýšila 
marketingové výdaje na podporu prodeje. Tento trend by mohl pokračovat i v dohledné 
budoucnosti. Vedení společnosti Colgate-Palmolive očekává, že tržby v roce 2017 porostou nízkým 
jednociferným tempem. Zatím co zisky na akcii klesnou o střední jednocifernou hodnotu za rok.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Společnost Colgate-Palmolive má mnoho konkurenčních výhod, které za posledních 200 let 
podpořily její růst. Za prvé si vybudovala dominantní postavení ve svých hlavních kategoriích 
výrobků, zejména v zubní pastě. V zubní pastě tržní podíl společnosti Colgate-Palmolive trvale 
stoupá. Dnes má vyšší tržní podíl než její tři největší konkurenti dohromady.
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Zdroj: červen 2017 Prezentace investorů , strana 11

Takový vysoký podíl na trhu umožňuje společnosti Colgate-Palmolive účtovat vyšší ceny za 
prémiové produkty a zvyšovat ceny v průběhu času. Cenová síla je zásadní konkurenční výhodou 
pro podniky se spotřebním zbožím. Další velkou výhodou společnosti Colgate-Palmolive je, že 
společnost prodává produkty, které jsou nezbytností moderního života. Spotřebitelé potřebují 
přípravky na ústní a osobní hygienu a zvířecí péči. Společnost Colgate-Palmolive má stálou 
poptávku, která dává společnosti konzistentní ziskovost i během recese.

Zisky na akcii společnosti Colgate-Palmolive během velké recese jsou uvedeny níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 1,69 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 1,83 USD (nárůst o 8,3%)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 2,19 USD (20% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 2,16 USD (pokles o 1,4%)

Společnost Colgate-Palmolive vytvořila v letech 2008 a 2009 (v nejhorších letech recese) pozitivní 
růst zisku. Zisk se v roce 2010 mírně snížil, avšak v roce 2011 a následujících letech pokračoval v 
růstu. Výraznou zásluhu na výkonu společnosti v letech 2007-2010 má její silný obchodní model a 
vlivné značky.

Ocenění a očekávané výnosy
Colgate-Palmolive má aktuální poměr ceny a zisku 27,4. To je více než 10letý průměrný poměr 
cena / zisk, který činí dle ValueLine 23,5.
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Zdroj: Value Line

Navíc je ocenění Colgate-Palmolive vyšší než ocenění indexu S & P 500, který má průměrný poměr
ceny a zisku 25,8. Vzhledem k neustálému zápasení s dosažením růstu zisku společnosti Colgate-
Palmolive v posledních letech se nezdá, že by vyšší ocenění společnost zvládla ospravedlnit. V 
důsledku toho existuje riziko mnohočetné kontrakce. To by negativně ovlivnilo výnosy. Pokud by se
například společnost Colgate-Palmolive obchodovala na základě svého průměrného poměru ceny a 
zisku za 10 let, vedlo by to k poklesu ceny akcií přibližně o 17%. Kromě změn v násobcích ocenění 
budou výnosy generovány růstem zisků a dividendami. Potenciální rozpis budoucích výnosů je 
následující:

• 3%-4% růst tržeb
• 1%-2% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

Prostřednictvím kombinace růstu tržeb, odkupů akcií a dividend by celkové výnosy mohly 
dosáhnout 6%-8% ročně. Jako dividendová akcie, Colgate-Palmolive. Má dividendový výnos 
přibližně 2,2%, což je jen mírně nad průměrným výnosem indexu S & P 500. Její klesající zisk 
snížil růst dividend. Růstu dividend společnosti Colgate-Palmolive v posledních letech neustále 
klesá. Společnost například zvýšila dividendu pouze o 2,6% ročně v posledních dvou letech. Tato 
míra růstu dividend sotva překonává inflaci.
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Závěrečné myšlenky
Colgate-Palmolive je vysoce kvalitní společnost s několika značkami, které jsou lídry ve svých 
kategoriích. Společnost má růstový potenciál prostřednictvím inovací produktů a rozvíjejících se 
trhů. Nyní však nemusí být nejlepší čas na koupi akcií společnosti Colgate-Palmolive, neboť akcie 
jsou nadhodnoceny. Společnost musí dokázat, že může vygenerovat vyšší úrovně růstu, aby 
odůvodnila své vysoké ocenění.
Společnost Colgate-Palmolive nenabízí vysoký výnos nebo vysoký růst dividend. Avšak investoři 
mohou stále počítat s každoročním navyšováním dividend.
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Dividendový aristokrat: General Dynamics
• Cena akcií společnosti General Dynamics se za posledních pět let ztrojnásobila
• Společnost je takzvaným "antifragilem" v tom, že těží z geopolitické nestability
• Společnost General Dynamics zvýšila své dividendy již 25 let v řadě
• Společnost General Dynamics se bohužel obchoduje vysoko nad historickým průměrným 

poměrem P / E

General Dynamics je nejnovějším členem Dividendových aristokratů. Společnost se k tomuto 
seznamu přidala v roce 2017. Nejen, že společnost zvýšila dividendu 25 let v řadě, ale akcie 
odměnila investory obrovskými zisky z cen akcií. Akcie General Dynamics se za posledních pět let 
ztrojnásobily. General Dynamics je Dividendovým Aristokratem s potenciálem 10% ročního růstu 
dividend. Ocenění akcií by však mohlo být rizikovým faktorem.

Přehled podnikání
Společnost General Dynamics v současné době generuje roční tržby nad 30 miliard dolarů. Má 
velký segment letectví, který je jádrem podnikání. Společnost General Dynamics byla založena v 
roce 1952 prostřednictvím kombinace společnosti Electric Boat Company, Canadair a několika 
dalších. Společnost se v průběhu let vyvíjela, aby vstoupila do nových podniků v budoucnosti. 
Největší přeměna přišla v 90. letech, kdy společnost General Dynamics začala kupovat 
technologicky orientované společnosti. Například General Dynamics získala obranné systémy od 
Lockheed Martin ( LMT ), Advanced Technology Systems a Computing Devices International. V 
roce 1999 získala společnost GTE Government Systems. Všechny tyto akvizice vytvořily základ 
skupiny informačních systémů a technologií. Společnost General Dynamics dnes disponuje 
různorodým obchodním modelem. Jeho nejvýnosnějším segmentem je společnost Aerospace, která 
především vyrábí trysky pod značkou Gulfstream.

Zdroj: 2016 Výroční zpráva , strana 2

Mezi jeho produkty a služby patří letectví, bojové vozy, zbrojní systémy a střelivo. Mezi další 
segmenty vykazování patří Combat Systems, Information Systems & Technology a Marine 
Systems. Společnost bojových systémů vyrábí bojové vozy a související zbrojní systémy a střelivo. 
Podnikání v oblasti informačních systémů a technologií prodává technologie, vojenské, civilní, 
státní a pro obchodní účely.
Nakonec skupina Marine Systems staví jaderné pohony ponerek a bojových lodí pro americké 
námořnictvo a také plavidla Jones Act.
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Perspektivy růstu
Společnost General Dynamics v posledních letech dosáhla silného růstu zisků a tento trend by měl 
pokračovat i v budoucnu. Celkové tržby poklesly o 0,4% v roce 2016 , kvůli silnému americkému 
dolaru, který
negativně ovlivnil mezinárodní obchodní činnost společnosti. Navíc tržby z letectví klesly o 5% 
kvůli poklesu objednávek Gulfstream. Naštěstí růst ostatních podniků pomohl vyrovnat tyto 
poklesy. Například tržby vzrostly o 2% v segmentu informačních systémů a technologií a mořských
systémů. A General Dynamics snižuje náklady k zvýšení marží. Provozní marže ve výši 13,7% v 
roce 2016 se zvýšila o 40 bazických bodů oproti předchozímu roku. Celkově se zisky na akcii 
společnosti General Dynamics zvýšily o 8,7% v roce 2016. Společnost vytvořila silnou 18% 
návratnost investovaného kapitálu. Provozní zisk, ROIC a dividendy se v posledních několika 
letech ustavičně zvyšovaly.

Zdroj: 2016 Výroční zpráva , strana 10

General Dynamics začalo dobře i v roce 2017. Zisky na akcii z pokračujících operacích vzrostly v 
prvních třech čtvrtletích o 6,8% , což bylo způsobeno nárůstem provozního zisku o 13% v bojových
systémech a 11% v leteckém průmyslu. V návaznosti na to bude společnost General Dynamics těžit 
z růstu výdajů na obranu jak v USA, tak na mezinárodních trzích. Prezident Trump obhajoval vyšší 
míru výdajů na obranu v USA, což by byl vítr do zad pro společnost General Dynamics. Kromě 
toho budou mezinárodní trhy pravděpodobně i nadále zvyšovat výdaje na obranu. Geopolitické 
riziko zůstává na mnoha částech světa zvýšené. Poptávka po produktech a službách společnosti 
General Dynamics zůstává silná, o čemž svědčí celkový počet nevyřízených projektů v hodnotě 
63,9 miliardy dolarů za poslední čtvrtletí, což bylo o 9% více než v předchozím čtvrtletí.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
General Dynamics má několik konkurenčních výhod. Za prvé funguje v obraně, což je obor ve 
kterém je obtížné začít podnikat a tak je malá pravděpodobnost vstupu nové konkurence. Obranné 
společnosti se spoléhají na smlouvy od amerických a zahraničních vlád. Malý konkurent by měl 
potíže se vstupem do obranného průmyslu a se snahou ukrojit si podíl v tomto průmyslu. 
Společnost General Dynamics má navíc přední značky, jako jsou Gulfstream a Stryker. Vybudovala 
tyto značky s významnými výdaji na výzkum a vývoj:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 358 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 395 milionů dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 418 milionů dolarů
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Výzkum a vývoj pomáhá společnosti zabezpečit své postavení mezi jejími konkurenty.

Společnosti se během poslední recese velmi dobře dařilo:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 5,10 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 6,13 USD (20% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 6,20 USD (1,1% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 6,82 USD (10% nárůst)

Jak vidíte, společnost zaznamenala růst zisků v každém roce recese, včetně dvouletého 
dvojciferného růstu. Nebylo by snadné najít další společnosti, které v roce 2008 zvýšily zisk na 
akcii o 20%, ale General Dynamics to udělal. Jedním z hlavních důvodů vynikajícího výkonu 
společnosti během recese je fakt, že má každoročně stabilní poptávku po svých produktech a 
službách. Na Světě je mnoho nebezpečných míst. Globální konflikty pravděpodobně brzy 
neustanou a to bez ohledu na ekonomické klima. A tržby společnosti General Dynamics jsou 
zajištěny dlouhodobými smlouvami se zákazníky. To také udržuje zisky během recese.

Ocenění a očekávané výnosy
Akcie General Dynamics mají poměr ceny a zisku 20,2. To je výrazně vyšší poměr než jeho 10-letý 
průměrný poměr cena / zisk 12,5.

Zdroj: Value Line

Při současném poměru ceny a zisku se společnost General Dynamics obchoduje oproti průměrnému
desetiletému ocenění zhruba s 62% přirážkou. V důsledku toho, kdyby se akcie vrátily k 
průměrnému ocenění, způsobilo by to významnou ztrátu. Jsme přesvědčeni, že hodnota společnosti 
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General Dynamics je poměr ceny a zisku přibližně 17-18. To je blíže k průměrnému ocenění v 
letech od velké recese, která zahrnuje běžnější ekonomické prostředí. Použitím poměrného poměru 
ceny k zisku ve výši 17-18 a očekávaného zisku firmy ve výši 20,17 USD za rok 2017 je odhad 
reálné hodnoty ve výši 165 až 175 USD. Kromě změn v násobcích ocenění budou budoucí výnosy 
tvořeny růstem zisků a dividend. Za posledních 10 let společnost zvýšila zisky na akcii přibližně o 
7% ročně. Zdá se, že to je rozumné očekávání budoucího růstu.

V důsledku toho by potenciální výnosy mohly být následující:

• 3%-4% růst tržeb
• 5% růst marže
• 2%-3% zpětný odkup akcií
• 1,6% dividendový výnos

V této prognóze by celkové výnosy dosáhly přibližně 7%-9% ročně, včetně dividend. Avšak 
klesající poměr ceny k zisku by mohl snížit celkové výnosy.

Závěrečné myšlenky
General Dynamics je vysoce kvalitní podnik s dlouhou historií růstu. Geopolitické riziko zůstává 
konstantní, což dává společnosti dlouhou dráhu k budoucímu růstu. Společnost General Dynamics 
je společnost přátelská k akcionářům a měla by pokračovat v navrácení významné hotovosti 
akcionářům prostřednictvím zpětných odkupů a dividend. V tuto chvíli se zdá, že General 
Dynamics je nadhodnocená. Může být rozumné počkat s nákupem až se poměr cena / zisk sníží a 
dividendový výnos dosáhne úrovně alespoň dvou a více procent.
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Dividendový aristokrat: McCormick
• McCormick byl založen v roce 1889 a zvýšil dividendu již 31 let v řadě.
• Prodeje společnosti v Číně vzrostly složenou roční měrou za posledních pět let o 39%.
• McCormick se podařilo každoročně během poslední recese zvýšit zisk na akcii.
• Je ale firma dnes obchodována za rozumnou cenu?

Dokonalým příkladem dividendového aristokrata s předními značkami na trhu, je společnost se 
spotřebním zbožím McCormick & Company ( MKC ). McCormick zvýšil dividendu již 31 let v 
řadě.

Tato řada růstu dividend je způsobena vysokou kvalitou podnikání. McCormick je světovým lídrem 
v oblasti pikatního koření, klasického koření a ochucovadel. To podporuje růst dividendy již mnoho
let. Akcie mají 2% dividendový výnos, který je jen průměrný.Nicméně, jeho obchodní model a 
růstové vyhlídky jsou cokoliv jen ne průměrné. McCormick je vynikající volbou pro růst dividend.

Přehled podnikání
McCormick byl založen v roce 1889, kdy zakladatel Willoughby M. McCormick začal vyrábět 
příchutě a výtažky ve sklepě, které pak prodával od dveří ke dveřím. Podnikání rostlo postupným 
tempem. V roce 1896 McCormick vstoupil do koření vydáním jeho první kuchařské knihy.

Postupem času se společnost neustále stavěla na světovou špičku v oblasti koření a ochucovadel. 
McCormick dnes prodává své výrobky ve více než 150 zemích a v loňském roce měl roční tržby 
přibližně 4,4 miliardy dolarů. Vyrábí a distribuuje širokou škálu koření, kořenících směsí a 
ochucovadel.

Zdroj: Konference Global Consumer Staples společnosti Barclays , strana 6
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Mezi hlavní značky patří McCormick, Lawrys, Stubb's, Club House, Ducros, Schwartz, Kamis, 
Kohinoor, Zatarains, Thai Kitchen a Simply Asia.

Společnost McCormick působí ve dvou segmentech:

• Spotřebitel (60% z prodeje)
• Průmysl (40% z prodeje)

Obchodní prostředí společnosti McCormick je velmi silné. To těží ze změn trendů. Spotřebitelé vaří
více doma, jedním z důvodů je pokles cen potravin. K tomu spotřebitelé používají více koření, 
kořenících směsí a ochucovadel. To vytvořilo příznivé podmínky pro McCormick, který tak využívá
své výhody lídra na trhu.

Tržby společnosti McCormick v konstantních měnách se v prvních třech čtvrtletích roku 2017 
zvýšily o 6% . Růst tržeb byl způsoben kombinací růstu objemu a růstu cen. Upravený provozní 
zisk v tomto období vzrostl o 13%.

Perspektivy růstu
Do budoucna, existuje spousta prostoru pro pokračování v růstu společnosti McCormick a to díky 
růstu na rozvíjejících se trzích a akvizicím. Mezinárodní růst je silným katalyzátorem společnosti 
McCormick, zejména na rozvíjejících se trzích, jako je Čína.

Zdroj: Konference Global Consumer Staples společnosti Barclays , strana 19

Tržby společnosti McCormick v Číně vzrostly za posledních pět let složenou roční měrou o 39% 
díky svým oblíbeným značkám jako Daqiao a dalším. Ekonomický růst na rozvíjejících se trzích je 
vyšší než ve vyspělých zemích. A Čína je obrovská příležitost pro výrobce spotřebních výrobků, 
jako je McCormick. Čína má 1 miliardu obyvatel, vysoký hospodářský růst a rychle se rozšiřující 
střední třídu. Samostatně, akvizice jsou hlavní součástí strategie růstu společnosti McCormick. 
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Nedávné akvizice zahrnují Frank's RedHot, French's a Cattlemen's.

Zdroj: Konference Global Consumer Staples společnosti Barclays , strana 31

18.července, McCormick oznámila, že získala Frank's RedHot a French's jako součást koupě RB 
Foods za 4,2 miliardy dolarů, potravinářské divize spotřebitelského giganta Reckitt Benckiser 
(RGBLY). To byl největší obchod v historii společnosti McCormick a hlavním nakopávačem 
budoucího růstu. Například Frank's RedHot je přední značkou v USA, která má dvojnásobný podíl 
na trhu oproti další konkurenční značce. Frank's RedHot zaznamenal za poslední tři roky složený 
roční růst tržeb o 7,8% ve srovnání s průměrem 5,5%. French's má čtyřikrát větší podíl na 
maloobchodním trhu než druhá značka na trhu s hořčicí.

Společným jmenovatelem pro strategii akvizic a fůzí společnosti McCormick je, že hledá špičkové 
značky, které vedou své příslušné kategorie a lze je snadno rozšířit. Pro rok 2017 očekává 
McCormick růst tržeb bez vlivu měn ve výši 10%-11%. Při růstu marží a zpětných odkupů akcií se 
očekává, že upravený zisk na akcii vzroste v roce 2017 o 11% až 12%.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Dvěmi nejdůležitějšími výhodami pro společnost McCormick jsou síla značky a globální měřítko. 
McCormick je špičková značka v celosvětovém průmyslu v oblasti koření a ochucovacích surovin 
ve výši 11 miliard dolarů, u něhož se očekává růst o 5% složenou roční měrou v následujících pěti 
letech.

McCormick má podíl na trhu 20%, což je téměř čtyřnásobek jeho dalšího největšího konkurenta. 
Výsledkem je, že společnost McCormick má páky na maloobchodní prodejce a cenovou moc. Tyto 
vlastnosti pomáhají společnosti každoročně vytvářet konzistentní zisky, a to i v době, kdy 
ekonomika vstupuje do recese. McCormick se podařilo každoročně během poslední recese zvýšit 
zisk na akcii.
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Zisk na akcii během Velké recese je níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 1,92 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,14 USD (nárůst o 11%)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 2,34 USD (nárůst o 9,3%).
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 2,65 USD (13% nárůst)

Jak můžete vidět, společnost McCormick & Company každoročně během Velké recese zvýšila zisk 
na akcii. A nejen to, společnost v průměru dosahovala dvouciferného ročního růstu, což bylo velmi 
působivé.

Ocenění a očekávané výnosy
V polovině roku 2017 očekával McCormick, že v letošním roce by měl být upravený zisk na akcii 
ve výši 4,22 USD. To znamená, že akcie se obchoduje s poměrem cena / zisk 22,8. To je mírně nad 
desetiletým průměrným poměrem cena / zisk 19,1, podle ValueLine.

Zdroj: Value Line

Na základě údajů ValueLine společnost McCormick za posledních 10 let zvýšila svůj zisk na akcii o
7% ročně. Stojí za zmínku, že minulé desetiletí zahrnuje Velkou recesi. Pokud ekonomika zůstane 
mimo recesi, měla by společnost snadno zvládnout nejméně 7% nárůst zisků. S ohledem na silnou 
značku společnosti a několikanásobné katalyzátory růstu v budoucnu není vůbec vyloučený růst 
zisku o 8%-10%.
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Potenciální rozpis očekávaných výnosů je níže:

• 4%-6% růst tržeb
• 1% růst marže
• 1% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

Dokonce s poměrně konzervativní prognózou růstu tržeb by mohl McCormick generovat celkovou 
návratnost 8%-10% ročně, včetně dividend. Pokud společnost dosáhne vyššího růstu tržeb, celkové 
výnosy by byly ještě vyšší než ve výše uvedené prognóze. McCormick je vysoce růstová 
dividendová akcie. Společnost za posledních pět let zvýšila dividendu o 9% ročně. V loňském roce 
zvýšila dividendu o 9,3%. Společnost McCormick má na základě předpokládaného upraveného 
zisku na akcii za rok 2017 výplatní poměr vy výši 45%.

Závěrečné myšlenky
McCormick dominuje kategorii koření a ochucovadel. Jeho silné značky poskytují společnosti 
vysoké zisky a růstové příležitosti jak v USA, tak na mezinárodních trzích. Akcie momentálně 
nekřičí kupte si mě, ale to prémiové společnosti dělají jen zřídka. Pokud vůbec, ocenění společnosti 
McCormick se zvýšilo na průměr S & P 500, vzhledem k vysoké kvalitě jeho podnikání. Investoři 
zaměřující se na příjem mohou být odrazeni 2% dividendovým výnosem společnosti, což je pouze 
průměrný výnos. Nicméně, McCormick je velmi silnou dividendově růstovou akcií.
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Dividendový aristokrat: Cardinal Health
• Cardinal Health je jedním z mála dividendových aristokratů, kteří se dnes obchodují se 

slevou
• Cena akcií společnosti klesla kvůli klesajícím cenám léků a obavám z epidemie opiátů
• Navzdory tomu má Cardinal Health solidní růstové vyhlídky do budoucna

Cardinal Health se v současné době potýká s klesajícími cenami léků. To způsobilo, že akcie ztratily
zhruba 19% své hodnoty od začátku roku. Společnost však zvýšila dividendu 32 let v řadě. Jeho 
nejnovějším přírůstkem bylo zvýšení o 3% 3. května. Může i nadále zvyšovat dividendu, protože 
stále vytváří více než dostatečný růst peněžních toků. I přesto, že v poslední době narazila na tvrdší 
konkurenci, je stále velmi zisková a má potenciál růst i v budoucnu. Cardinal Health má atraktivní 
ocenění a solidní dividendový výnos 3,2%. 

Přehled podnikání
Společnost Cardinal Health byla založena v roce 1971. Dnes je obrem v oblasti zdravotnictví. Má 
přibližně 50 000 zaměstnanců, působí v 60 zemích a generuje roční tržby přibližně 129 miliard 
dolarů.

Zdroj: 2017 Annual Meetingholder , strana 5
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Společnost má dva provozní segmenty:

• Farmaceutický průmysl (89% tržeb)
• Lékařství (11% tržeb)

Farmaceutický segment distribuuje značkové a generické léky a spotřební výrobky. Distribuuje tyto 
produkty nemocnicím a jiným poskytovatelům zdravotní péče. Lékařský segment distribuuje 
lékařské, chirurgické a laboratorní produkty do nemocnic, chirurgických center, klinických 
laboratoří a dalších servisních středisek. Podnikatelské klima pro Cardinal Health je pod tlakem. 
Klesající ceny léků negativně ovlivnily marže v hlavním farmaceutickém segmentu společnosti. V 
důsledku toho se v uplynulém roce zpomalil silný růst společnosti Cardinal Health. Například ve 
fiskálním roce 2016 vzrostly tržby a provozní zisk o 19%, resp. 18%. Zatímco tržby ve fiskálním 
roce 2017 vzrostly o 7% zisk na akcii poklesl o 7%. Bez započítání jednorázových výdajů se 
upravený zisk na akcii zvýšil o 3% v posledním fiskálním roce. Jednou z největších výzev pro 
Cardinal je deflace cen léčiv, která je motivována zvýšenou dodávkou generik. Tržby 
farmaceutického segmentu se v roce 2017 zvýšily o 7%, provozní zisk se však snížil o 12%. Cenová
úprava ve farmaceutickém segmentu ve fiskálním roce 2017 vedla k erozi marží a bude nadále 
pokračovat. K tomu se přidávají zprávy, že se internetový maloobchodní gigant Amazon ( AMZN ) 
připravuje na vstup do zdravotnického obchodu. To by pouze podpořilo konkurenční tlaky, kterým 
Cardinal Health čelí. Fiskální rok 2018 bude pro Cardinal Health těžkým rokem. Společnost však 
má stále životaschopnou cestu k návratu k dlouhodobému růstu.

Perspektivy růstu
Pomalu, ale jistě, Cardinal Health znovu získává sílu. Ve fiskálním roce 2018 v prvním čtvrtletí 
vzrostly tržby o 2% a upravený zisk na akcii poklesl o 12%. Není divu, že farmaceutický segment 
pokračoval v boji.

Zdroj: Výkaz zisku za první čtvrtletí , strana 5

Vedení očekává upravený zisk na akcii ve výši 4,85 až 5,10 dolarů v roce 2018, což by se oproti 
loňskému roku znamenalo snížení o 5 až 10%. Naštěstí zdravotnický segment pomáhá zmírnit 
dopad nižších marží farmaceutických produktů. Ve finančním roce 2017 se tržby a provozní zisk 
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zvýšily o 9% respektive 25%. A to jsou katalyzátory návratu k růstu zisků. Cardinal Health 
investuje organicky a prostřednictvím akvizic. V posledních pěti fiskálních letech společnost 
využila 7 miliard dolarů na akvizice. V té době investovala další kapitálové výdaje ve výši 1,6 
miliardy dolarů. Zůstalo mnoho peněz na vrácení akcionářům.

Zdroj: 2017 Výroční zpráva , strana 15

Výsledkem této investice je skutečnost, že společnost Cardinal Health má nyní obrovské portfolio 
značek, které se skládá z téměř 12 000 produktů v 850 kategoriích. Do budoucna existuje několik 
katalyzátorů, které zlepší farmaceutický segment. Mezi ně patří zmírnění cenové deflace, růst 
specializovaných produktů a snižování nákladů. Kromě toho se cenová deflace v léčivech pozvolna 
snížila. V posledním čtvrtletí byla míra deflace v generikách nižší než v loňském roce. Stabilizace 
cen posiluje společný podnik společnosti CVS Health ( CVS ), nazvaný Red Oak Sourcing. Spojení 
sil pomáhá oběma společnostem vyjednat lepší ceny generických léků. Společnost Cardinal Health 
také nedávno získala od společnosti Medtronic ( MDT ) podnik Patient Recovery za 6,1 miliardy 
dolarů, což rozšíří nabídky produktů společnosti. Management společnosti očekává, že akvizice 
Pacient Recovery přidá 0,21 dolaru zisku na akcii v roce 2018 a 0,55 dolaru v roce 2019.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Největší konkurenční výhodou pro Cardinal Health je jeho distribuční schopnost, která konkurenci 
velmi ztěžuje úspěšný vstup na trh. Společnost Cardinal Health distribuuje své produkty do téměř 
85% amerických nemocnic. Obsluhuje také více než 24 000 lékáren. Společnost domácí zdravotní 
péče slouží 2 milionům pacientů, a to téměř s 50 000 výrobků. A Cardinal Health působí ve 
stabilním průmyslu s vysokou poptávkou. Společnost by měla zůstat neustále zisková, protože bude
vždy potřeba distribuovat farmaceutické výrobky. Nicméně, Cardinal Health není imunní vůči 
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recesi. Jeho zisky na akcii výrazně poklesly během Velké recese:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3,41 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 3,80 USD (11% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 2,26 USD (40% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 2,22 USD (1,8% pokles)

Nutno říci, že spin-off CareFusion v roce 2009 zkreslil GAAP Cardinal Health v tomto roce. Jádro 
podnikání se stále projevovalo poměrně dobře a zisky se v roce 2011 a později vracely k růstu.

Ocenění a očekávané výnosy
Společnost Cardinal Health měla ve fiskálním roce 2017 zisky na akcii GAAP ve výši 4,03 dolarů. 
V důsledku toho má akcie poměr ceny a zisku 14,3. Cardinal Health je v současné době hodnocen 
výrazně pod jeho desetiletým průměrem, tj. 16,9.

Zdroj: Value Line

Na základě upravených zisků na akcii za fiskální rok 2017 ve výši 5,40 USD se akciová společnost 
Cardinal Health obchoduje s poměrem ceny a zisku 10,7. Toto je velmi nízké ocenění, které odráží 
vysoký stupeň tržního pesimismu. Pokud se společnost může vrátit k pozitivnímu růstu zisků, 
mohla by snadno odůvodnit vyšší ocenění. To by přineslo značné výnosy. Pokud by se Cardinal 
Health vrátil k desetiletému průměrnému ocenění násobku 16,9, vygeneroval by výnos 58% ze 
současné úrovně. Kromě růstu ocenění budoucí výnosy mohly být generovány růstem zisků a 
dividend. Růst tržeb ve výši 3% až 5% ročně, spolu s růstem marží ze snížení nákladů a synergií 
souvisejících s akvizicí, by mohly přinést dvojciferný růst zisků v budoucnu. 
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S výplatou dividend by celkové výnosy mohly dosáhnout následujících úrovní:

• 3%-5% růst tržeb
• 1% -2% růst marže
• 1% zpětný odkup akcií
• 3% dividendový výnos

V tomto scénáři by celkové výnosy mohly dosáhnout 8%-11% ročně. Tato prognóza by se mohla 
ukázat jako příliš konzervativní, pokud by marže rostly vyššími než očekávanými sazbami. Celkově
jsme přesvědčeni, že akcie Cardinal Health mají odhadem reálnou hodnotu ve výši 82 USD za 
akcii. Při této ceně by měl poměr ceny a zisku 16,5, vycházející ze středu odhadu zisku pro rok 
2018. To by představovalo 40% návratnost, bez dividend.

Závěrečné myšlenky
Ekonomika odvětví distribuce zdravotní péče se v uplynulém roce zhoršila. To ovlivnilo všechny 
hlavní hráče, včetně Cardinal Health. Nicméně vysoce kvalitní společnosti jako Cardinal Health 
odolaly obtížným obdobím v minulosti, a tak tomu učiní i dnes. Faktory ovlivňující cenu akcií v 
krátkodobém horizontu mohou být prostě skvělou příležitostí k nákupu.
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Dividendový aristokrat: Pentair
• Pentair zvýšil dividendu již 41 let v řadě.
• Zdá se, že aktuální cena akcií se pohybuje na horní hranici spravedlivého ocenění.
• Podívejte se na perspektivy růstu společnosti Pentair, její ocenění, výkonnost v recesi a 

konkurenční výhody.

Pentair nemá vzrušující obchodní model. S největší pravděpodobností to v dohledné době nebude 
žhavá růstová akcie. Místo toho je to pomalá a stabilní dividendová akcie, která za posledních 
několik desetiletí vytvořila značné bohatství svým akcionářům. Pentair zvýšil dividendu již 41 let v 
řadě.

Přehled podnikání
Společnost Pentair sídlí ve Velké Británii, ale má rozsáhlé provozy v celé Evropě a v USA i v jiných
mezinárodních regionech. Společnost vznikla v roce 1966. V roce 1968 získala firma Pentair 
společnost Peavey Paper Mills, která jí dala špičkovou pozici v papírenských produktech. Papír 
podpořil růst společnosti v příštím desetiletí, dokud se management nerozhodl diverzifikovat do 
dalších kategorií produktů. První investicí společnosti Pentair mimo papírové výrobky byla akvizice
společnosti Porter-Cable, výrobce přenosných elektrických nástrojů. V následujících desetiletích 
společnost Pentair diverzifikovala své produktové řady dalšími akvizicemi. Pentair nyní provozuje 
dva segmenty:

• Voda (58% tržeb)
• Elektrotechnika (42% tržeb)

Tyto podniky se dobře vyvíjely v roce 2016. Tržby se zvýšily o 6% na 4,9 miliardy dolarů. Provozní
zisk vzrostl o 11%. Upravený zisk na akcii vzrostl o 7,8% v důsledku růstu tržeb,snížení nákladů a 
nižších úrokových nákladů. Pentair se chystá rozdělit na dvě veřejně obchodované společnosti. 
Vodárenský průmysl bude generovat roční tržby ve výši přibližně 2,8 miliardy dolarů.

Zdroj: Pentair Separation Prezentace , strana 8
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Tato firma bude vyrábět produkty, které zlepšují kvalitu a dostupnost vody a pro zpracování 
potravin a nápojů. Elektrárenská společnost bude fungovat pod názvem nVent Electric a bude 
generovat roční tržby ve výši přibližně 2,1 miliardy dolarů. Tento segment se zaměří na zabezpečení
budov a průmyslovou efektivitu.

Zdroj: Pentair Separation Presentation , strana 10

Strategickým důvodem pro rozdělení je to, že management je přesvědčen, že každá společnost bude
schopna lépe nezávisle fungovat. Každá společnost bude mít zjednodušenou firemní strukturu a 
větší flexibilitu.

Po rozdělení jsme přesvědčeni, že každá firma bude schopna efektivněji prosazovat iniciativy růstu 
a v důsledku toho bude mít vyšší kombinované ocenění než současná společnost.

Perspektivy růstu
Rozdělení by mělo vytvořit přidanou hodnotu pro akcionáře, protože součet hodnoty obou nových 
společností se zdá být hodnotnější než celek. Voda a elektrické segmenty jsou v rostoucím 
průmyslu, s velkými tržními příležitostmi.

Celosvětové trhy s vodou a elektrickými výrobky se odhadují například na 37 miliard dolarů a 58 
miliard dolarů. Zvláště potřeba zlepšit dostupnost a kvalitu vody po celém světě je dlouhodobým 
katalyzátorem.

Výsledkem je, že společnost Pentair by měla v roce 2017 i nadále vytvářet růst. Během prvních tří 
čtvrtletí roku 2017 vzrostl zisk na akcii společnosti Pentair o 21%. Tržby z odvětví vodního 
hospodářství vzrostly za prvních devět měsíců o 2,8%, zatímco tržby elektrotechnického odvětví v 
tomto období poklesly o 0,5%. Třetí čtvrtletí bylo obzvláště silné. Upravený zisk na akcii vzrostl o 
22%.
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Zdroj: Q3 Výkaz zisku , strana 6

Společnost očekává růst zisků na akcii o 16% v roce 2017, který bude řízen růstem tržeb, snížením 
nákladů a nižšími úrokovými náklady.

Akvizice jsou velkým katalyzátorem růstu společnosti Pentair.

V roce 2015 provedla společnost Pentair akvizici společnosti Erico Global za 1,8 miliardy dolarů. 
Dohoda rozšířila produktovou a geografickou diverzifikaci společnosti Pentair.
Erico je globální výrobce konstrukčních elektrických a upevňovacích výrobků pro elektrické, 
mechanické a civilní použití.

Společnost Pentair se rovněž zbavila svého podniku Valves & Controls za cenu 3,1 miliardy dolarů, 
peníze použije na splácení dluhu, což pomůže snížit úrokové náklady společnosti.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Jedním z konkurenčních faktorů, který podpořil působivý růst společnosti Pentair, je její struktura 
nákladů. To není náhoda; Společnost Pentair uplatnila strategii nazvanou Pentair Integrated 
Management System nebo PIMS, což umožnilo její vysoké zisky.

PIMS umožňuje jednodušší proces výroby a podporuje efektivitu v celém zásobovacím řetězci a 
distribuci společnosti.

213

http://www.pentair.com/en/investors/investor-presentations


Zdroj: Prezentace skupiny elektrických výrobků , strana 13

Systém PIMS je systém pro celou organizaci. Ovládá správu talentů tím, že poskytuje 
zaměstnancům správné pobídky a poskytuje všem zaměstnancům individuální odpovědnost až po 
úroveň operátora.
V rámci systému PIMS systém "Lean Enterprise" pomáhá zvýšit ziskové marže. Řídí expanzi marží
tím, že zvyšuje produktivitu ve výrobních závodech, a pomáhá identifikovat akviziční cíle s 
nejvyššími možnostmi úspory nákladů.

Akcionáři využili této strategické iniciativy, protože společnost Pentair má jedinečnou schopnost 
vytvářet vysoké marže, což se promítá do silného volného peněžního toku. Například volné peněžní
toky vzrostly v roce 2016 o 19% na 609 milionů dolarů. Taková vysoká míra růstu volných 
peněžních toků umožňuje společnosti odměňovat akcionáře rostoucími dividendami a zpětnými 
odkupy akcií.

Jeho konkurenční výhody a vysoké marže umožnily společnosti zůstat ziskovou i během Velké 
recese v letech 2007-2009:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2,08 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,20 USD (nárůst o 5,8%)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 1,47 USD (33% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 2 USD (36% nárůst)

Jako globální průmyslový výrobce není společnost Pentair odolná vůči recesi. Rychle se však 
vrátila zpět. Zisk na akcii společnosti Pentair dosáhl v roce 2011 nového maxima.
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Ocenění a očekávané výnosy
Společnost Pentair má poměr ceny a zisku 30,5, což zřejmě činí akcii značně nadhodnocenou. Za 
posledních 10 let měla akcie průměrný poměr ceny a zisku 17,8. Vykazované zisky společnosti 
Pentair však obsahují řadu jednorázových položek, které negativně ovlivnily výsledky GAAP. Po 
úpravě se akcie zdají být mnohem levnější. S využitím předpokládaného upraveného zisku na akcii 
v roce 2017 ve výši 3,53 USD má společnost Pentair poměr ceny a zisku 19,3.

Zdroj: Value Line

Pentair se nezdá být nadhodnocen, ale není ani podhodnocen. Ve výsledku se zdá, že akcie jsou 
poměrně spravedlivě oceněné vzhledem k její perspektivě růstu. V důsledku toho se investoři 
nemohou spoléhat na růst poměru ceny a zisku výrazně nad současnou úroveň 19.3. Zmiňme však, 
že společnost Pentair může stále přinášet pozitivní výnosy. V budoucnu, budou výnosy akcionářů 
tvořeny růstem zisku a dividendami.

Potenciální rozpis budoucích výnosů je následující:

• 2%-4% růst organických tržeb
• 1% růst tržeb z akvizic
• 1% růst marže
• 2% dividendový výnos

Na základě této prognózy by celkové výnosy dosáhly 6%-8% ročně. Jedná se o uspokojivou 
návratnost, a to i bez rozšiřujícího se poměru cena / zisk. Společnost by měla každoročně dále 
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zvyšovat své dividendy. Současná dividenda ve výši 1,38 USD na akcii představuje výplatní poměr 
jen 39%. Vzhledem k tomu, že zisky budou pravděpodobně pokračovat v růstu, společnost Pentair 
by mohla každoročně zvýšit dividendu uprostřed jednociferného procentního rozmezí.

Závěrečné myšlenky
Pentair má silný obchodní model a konkurenční výhody. Tyto vlastnosti přispěly ke stabilnímu růstu
dividend za poslední čtyři desetiletí. Akcie společnosti Pentair nejsou za výhodnou cenu na základě 
ocenění, ale přesto můžou přinést pozitivní návratnost. A je pravděpodobné, že každoročně zvýší 
dividendu.
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Dividendový aristokrat: 3M
• Společnost 3M zvýšila dividendu již 59 let v řadě
• Společnost i nadále vykazuje vynikající výsledky
• Ale je 3M obchodováno za rozumné ocenění?

3M má velmi impozantní výsledky. Vyplácí dividendy déle než 100 let a zvýšila dividendu 59 let v 
řadě.

Nicméně to, že má společnost dlouhou historii zvyšování dividend, automaticky neznamená že jsou 
akcie vhodné k nákupu.

V tomto případě se zdá, že akcie jsou výrazně nadhodnocené. Společnost 3M za posledních několik 
let stoupla, až do takové míry, že akcie se dnes obchodují výrazně nad reálnou hodnotou.

Přehled podnikání
Historie společnosti 3M sahá až do roku 1902, kdy se jednalo o malý hornický podnik.

Společnost 3M byla původně známá jako Minnesota Mining and Manufacturing.Její zakladatelé 
začali s velmi jednoduchým cílem: těžit korundum z dolu nazývaného Crystal Bay. Nebylo těžké 
těžit korund, ale v příštích 114 letech se 3M stala jedním z největších průmyslových konglomerátů 
na světě.

V dnešní době je společnost 3M diverzifikovaným globálním průmyslem. Vyrábí 60 000 výrobků, 
které se prodávají v 200 zemích po celém světě.

Podnikání je rozděleno do pěti hlavních provozních segmentů:

Zdroj: Jefferies Industrials Conference , strana 5

3M generuje roční tržby ve výši 30 miliard dolarů a každý z pěti provozních segmentů vytváří 
zdravé ziskové marže.
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Perspektivy růstu
Společnost 3M zaznamenala v posledních letech stabilní růst zisků. V roce 2016 došlo k poklesu 
organických tržeb o 0,1%, avšak zisk na akcii vzrostl o 7,7% díky zlepšení marží. Snižování 
nákladů vedlo v loňském roce k růstu provozní marže společnosti 3M o 110 bazických bodů.

Rok 2017 bude pro společnost pravděpodobně dalším dobrým rokem. Po zveřejnění výsledků za 
třetí čtvrtletí zvýšila společnost své celoroční prognózy. Management nyní očekává zisk na akcii v 
rozmezí 9,00 a 9,10 dolarů za fiskální rok 2017.

Zdroj: Q3 Výkaz zisku , strana 16

Očekává se, že zisk na akcii vzroste v letošním roce o 10% -12%. Růst zisků bude způsoben 
kombinací růstu organických tržeb a snížením nákladů.

Dva z nejatraktivnějších katalyzátorů pro budoucnost 3M jsou růst na mezinárodních trzích a 
snížení nákladů.

Růst na mezinárodních trzích překonává růst v USA. V roce 2016 vzrostly organické tržby 
společnosti 3M v Latinské Americe a Kanadě o 3,7% oproti 0,5% organickému růstu v USA.

Tyto trendy pokračovaly v roce 2017. V prvních třech čtvrtletích vzrostly v USA tržby o 1% . Ve 
stejném období vzrostly organické tržby o 9,7% v oblasti Asie a Tichomoří a o 4,7% v Latinské 
Americe a Kanadě.
Společnost 3M očekává, že do roku 2020 bude každoročně generovat výnosy z investovaného 
kapitálu nad 20%, a to z velké části díky nízko nákladové struktuře.
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Zdroj: Jefferies Industrials Conference , strana 12

Optimalizace portfolia společnosti 3M, charakterizovaná různými akvizicemi a prodeji, učinila 
společnost štíhlejší a efektivnější.

3M očekává, že každoročně do roku 2020 získá minimálně 125 milionů dolarů z úspory nákladů. 
Růst organických tržeb a snižování nákladu podporují očekávání managementu společnosti 
minimálně 8% růstu zisku každý rok.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Zvyšování dividendy více než 50 let, vyžaduje několik trvanlivých konkurenčních výhod. Pro 
společnost 3M je její technologie a duševní vlastnictví největší konkurenční výhodou. Společnost 
3M má 46 technologických platforem a tým vědců, který je zaměřen na inovace.

Zdroj: Jefferies Industrials Conference , strana 14
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Inovace poskytly společnosti 3M více než 100 000 patentů získaných v průběhu celé její historie, 
což pomáhá odvrátit konkurenční hrozby. Společnost 3M nadále výrazně investuje do výzkumu a 
vývoje.

Investice společnosti do výzkumu a vývoje za poslední tři roky byly následující:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 1,77 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 1,76 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 1,73 miliardy dolarů

Společnost 3M se ustanovila lídrem v oboru napříč všemi produktovými segmenty. Tyto 
konkurenční výhody rovněž pomáhají společnosti 3M zůstávat ziskovou i během recese.

Zisky na akcii během Velké recese jsou níže:

• 2007 Zisk na akcii ve výši 5,60 USD
• 2008 Zisk na akcii ve výši 4,89 USD (13% pokles)
• 2009 Zisk na akcii ve výši 4,52 USD (7,5% pokles)
• 2010 Zisk na akcii ve výši 5,75 USD (27% nárůst)

Společnost 3M není odolná vůči recesi a její zisky na akcii klesly v letech 2008 a 2009.

V roce 2010 se však vrátila zpět. V průběhu recese zůstala stále zisková, což jí umožnilo pokračovat
ve zvyšování dividend.

Ocenění a očekávané výnosy
V obchodním modelu společnosti 3M není nic špatně. Problémem je, že akcie jsou výrazně 
nadhodnoceny. Například společnost 3M nyní očekává, že na konci roku 2017 bude mít zisk na 
akcii ve výši 9,05 USD (střed jejího odhadu zisku na akcii).

Při aktuální ceně akcií se akcie obchodují při poměru cena / zisk 25,3 na základě předpokládaného 
zisku. To je výrazně nad jeho průměrným oceněním. Společnost 3M měla za posledních 10 let 
průměrný poměr ceny a zisku 16,4.
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Zdroj: Value Line

Společnost 3M se obchoduje zhruba 54% nad svým průměrným historickým oceněním. Jinými 
slovy, akcie se aktuálně obchodují více než 150% nad našim odhadem reálné hodnoty.

To činí společnost 3M potenciálně vhodnou k prodeji. Při tak vysokém ocenění existuje výrazné 
riziko snižování násobku poměru cena/zisk. Kdyby se 3M vrátil zpět na svůj 10letý průměrný 
poměr cena / zisk, akcie by klesla o 35%.

Vysoké ocenění společnosti 3M vrhá temný stín na jeho potencionální výnosy. Společnost bude i 
nadále vytvářet výnosy svým akcionářům prostřednictvím zisků a dividend.

Rozpis těchto výnosů je následující:

• 4%-5% růst organických tržeb
• 5%-1% růst marže
• 2% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

Za předpokladu stabilního poměru ceny a zisku by akcie mohla přinést výnos 9% -10% ročně. 
Nicméně tyto výnosy by mohly být téměř smazány, pokud poměr ceny a zisku směřoval k jeho 
desetiletému průměru.
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Závěrečné myšlenky
Společnost 3M je vysoce kvalitní firmou a je pravděpodobné, že bude i nadále zvyšovat své 
dividendy každý rok. Nicméně, teď prostě není dobrý čas ke koupi.

Akcie od té doby, co Velká recese skončila, rostla prakticky nepřetržitě. Společnost 3M je na více 
než čtyřnásobku své nejnižší hodnoty z roku 2009. Akcie se v posledních pěti letech zhodnotily o 
více než 150%.

Impozantní rally vyneslo akcie výrazně nad rámec jejich reálné hodnoty. V důsledku toho by 
investoři měli zvážit výběr části obrovských zisků a přesunout je do akcií s nižším oceněním a 
vyšším dividendovým výnosem.
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Dividendový aristokrat: Sysco
• Společnost Sysco vyplácí dividendu každého čtvrt roku již od jejího vzniku v roce 1970.
• Akvizice společnosti Brakes Group bude dlouhodobým katalyzátorem růstu.
• Je cena společnosti Sysco vhodná k nákupu nebo je nadhodnocená?

Sysco má dlouhou historii stálých dividend a pravidelného zvyšování dividend. Vyplatila dividendu 
každé čtvrtletí od jejího založení v roce 1970. Během těchto 47 let zvýšila dividendu 48krát.

Akcie společnosti Sysco dosáhly meziročního poklesu o 2%, zatímco index S & P 500 dosáhl v roce
2017 přibližně 15% růstu. Akcie společnosti Sysco se v letošním roce loudají za výnosem indexu S 
& P 500 přibližně o 13 procentních bodů.

Akcie se stále prodávají za ocenění nad desetiletým průměrem, což znamená, že Sysco se v tuto 
chvíli nezdá být podhodnoceno.

Sysco však má mnoho atraktivních vlastností. Je to největší společnost ve svém oboru, což jí 
poskytuje vysoké zisky. Má také růstový potenciál a schopnost každoročně zvyšovat dividendu.

Přehled podnikání
Sysco bylo založeno v roce 1969 a zveřejňovalo se následující rok. Ve svém prvním roce jako 
veřejně obchodovaná společnost měla tržby ve výši 115 milionů dolarů.

Společnost se neustále rozrůstala, již téměř pět desetiletí. V minulém roce měla společnost Sysco 
tržby přesahující 55 miliard dolarů.

Dnes je Sysco největším distributorem potravin v USA. Distribuuje čerstvé a mražené potravin, 
stejně jako mléčné a nápojové produkty. Poskytuje také nepotravinářské produkty včetně nádobí ke 
stolování a vaření, restauračních a kuchyňských potřeb a čistících potřeb.

Zdroj: Barclays Consumer Staples Conference , strana 5
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Společnost má širokou škálu zákazníků , mezi něž patří:

• Restaurace (61% z prodeje)
• Zdravotnictví (9% z prodeje)
• Vzdělávání / vláda (9% z prodeje)
• Cestování / Volný čas / Retail (9% z prodeje)
• Ostatní (12% z prodeje)

Kategorie "ostatní" zahrnuje pekárny, církve, občanské a bratrské organizace, distributory prodeje a 
mezinárodní vývozy.

Celkem má společnost Sysco přibližně 500 000 zákazníků. Jeho postavení na vrcholu v distribuci 
potravin poskytuje Sysco vysoké ziskové marže a budoucí růstový potenciál.

Perspektivy růstu
Provozní klima pro společnost Sysco je v USA těžké kvůli "recesi restaurací". V uplynulém roce 
došlo k poklesu návštěvnosti v restauracích, což bylo způsobeno několika faktory, včetně růstu 
malých obchodů, a nízkých cen potravin.

Vzhledem k tomu, že restaurace jsou největší skupinou zákazníků Sysco, zdaleka to nepředstavuje 
obtížný fundamentální vývoj v USA. Například za fiskální rok 2017 se tržby v USA snížily o 0,5%. 
Na srovnatelném 52týdenním základě se tržby v USA zvýšily o 1,5% za rok.

Dobrou zprávou je, že společnost Sysco nadále snižuje náklady ve svém podnikání v USA. Hrubá 
marže v segmentu USA se v posledním čtvrtletí rozšířila o 48 bazických bodů.

Plus, společnost Sysco v loňském roce zaznamenala silné celkové tempo růstu. Celkové tržby 
vzrostly v loňském roce o 10%, což bylo z velké části způsobeno akvizicí společnosti Brakes Group
ve výši 3,1 miliardy dolarů.

Zdroj: Barclays Consumer Staples Conference , strana 11

Brakes je jednou z největších firem v Evropě. Podává čerstvé, chlazené a zmrazené potraviny více 
než 50 000 zákazníkům a má vedoucí postavení ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Irsku, Belgii, 
Španělsku a Lucembursku.
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Mezinárodní růst je hlavním katalyzátorem postupu společnosti Sysco. Tržby mezinárodního 
segmentu se v loňském roce téměř zdvojnásobily.

Ve fiskálním roce 2018 v prvním čtvrtletí vzrostly celkové tržby o 4,9%. Upravený zisk na akcii 
vzrostl v posledním čtvrtletí o 10%. Tržby v USA vzrostly o 3,9% a na mezinárodních trzích 
společnosti Sysco o 6,4%.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Potravinářský průmysl v USA je vysoce konkurenční prostředí. Existuje tisíce konkurentů 
společnosti Sysco, mezi něž patří další distributoři potravin, stejně jako velkoobchodní nebo 
maloobchodní prodejny, potravinářské obchody a on-line prodejci. Sysco také čelí riziku, že 
zákazníci budou jednat přímo se svými dodavateli.

Nicméně to, co udrželo konkurenci tak dlouho stranou, je skutečnost, že Sysco je největším 
provozovatelem v oboru. To ovládá asi 16% z 280 miliardového potravinářského průmyslu. Sysco 
provozuje 300 distribučních zařízení. Takový obrovský rozsah umožňuje společnosti Sysco 
udržovat nízké náklady, které může přenášet na své zákazníky.

Další výhodou podnikového modelu společnosti Sysco je, že je odolný vůči recesi. Každý musí jíst,
což dává společnosti Sysco určitou úroveň poptávky, bez ohledu na stav ekonomiky USA.

To je důvod, proč se zisky společnosti Sysco během Velké recese držely:

• Výsledek za rok 2007 ve výši 1,60 USD
• Výsledek za rok 2008 ve výši 1,81 USD (13% nárůst)
• Výsledek za rok 2009 ve výši 1,77 USD (2% pokles)
• Výsledek za rok 2010 ve výši 1,99 USD (12% nárůst)

Společnost Sysco zaznamenala v letech 2008 a 2010 dvojciferné tempo růstu zisku na akcii, 
přičemž v roce 2009 dosáhla jen mírného poklesu. V letech 2007 až 2010 společnosti vzrostl zisk, 
což byl vzácný úspěch.

Stabilní průmysl společnosti Sysco a špičková konkurenční pozice mu umožnily každoročně zvýšit 
dividendu, a to i během recese.

Ocenění a očekávané výnosy
Sysco vytvořil upravený zisk na akcii ve výši 2,48 USD za akcii ve fiskálním roce 2017. Na základě
toho má akcie poměr cena/zisk 21,9.

Pro srovnání, akcie mají za posledních 10 let průměrný poměr ceny a zisku 17,9. Znamená to, že 
akcie jsou v současné době poměrně spravedlivě oceněny.
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Zdroj: Value Line

Za zmínku stojí, že společnost Sysco může stále přinášet pozitivní výnosy akcionářům 
prostřednictvím růstu zisků a dividend. Za posledních 10 let společnost Sysco zvyšovala zisky na 
akcii o 3% ročně.

Globální ekonomika nadále roste a společnost Sysco zvýšila potenciál růstu prostřednictvím akvizic
a snížením nákladů. Výsledný růstu zisku společnosti Sysco by mohl být mírně nad desetiletou 
průměrnou mírou růstu.

Potenciální rozpis budoucích výnosů je níže:

• 3%-5% růst tržeb
• 1% růst marže
• 2% zpětný odkup akcií
• 5% dividendový výnos

Na základě toho by společnost Sysco generovala celkovou návratnost 8%-11% ročně.

Sysco by neměl mít problémy se zvyšováním dividend. Společnost měla ve fiskálním roce 2017 
výplatní poměr volných peněžních prostředků ve výši 50%.

To naznačuje, že dividenda je více než dostatečně pokryta volným peněžním tokem a je zde prostor 
pro budoucí navýšení dividend.
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Závěrečné myšlenky
Sysco působí na vrcholu stabilního průmyslu. Je vysoce ziskový a měl by vidět stálou poptávku i 
během recese. Díky těmto vlastnostem je Sysco spolehlivou akcií pro každoroční zvýšení 
dividendy.
Akcie nejsou výrazně podhodnoceny, ale přesto mohou vytvářet výnosy prostřednictvím růstu zisku
a dividend. Výsledkem je, že Sysco zůstává kvalitní společností v rámci dividendově růstového 
portfolia.
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Dividendový aristokrat: Procter&Gamble
• Procter & Gamble je jednou z nejstabilnějších dividendových akcií na světě, což dokládá 

svým postavením jako Dividend King.
• Společnost zaznamenala ve fiskálním roce 2017 růst upraveného zisku na akcii o 7% díky 

zpětnému odkupu akcií a snížení nákladů.
• Procter & Gamble dosahuje vysoké úrovně bezpečnosti, stojí ovšem za to abychom jej 

koupili?

P & G má velmi dlouhou historii zvyšování dividend. Nejen, že je to dividendový aristokrat, je to 
také Dividend King. Dividendoví králové zvýšili své dividendy již 50 let v řadě. 

P & G nedávno dokončila rozsáhlou revizi svého produktového portfolia. Je nyní více zaměřená a 
efektivní, s obnoveným potenciálem růstu.

Přehled podnikání
P & G je globální spotřebitelský gigant. Prodává své výrobky ve více než 180 zemích po celém 
světě. Produkuje více než 65 miliard dolarů ročních tržeb. Přibližně 55% tržeb pochází ze zemí 
mimo Severní Ameriku.

P & G provedla obrovskou restrukturalizaci portfolia v posledních letech, společnost prodala 
desítky spotřebitelských značek. Jeho nedávné prodeje zahrnují prodej značky Duracell společnosti 
Berkshire Hathaway (BRK-A) za 4,7 miliardy dolarů a prodej kolekce 43 značek společnosti 
Coty( COTY ) za 12,5 miliardy dolarů.

Dnes P & G zeštíhlila na pouhých 65 značek, z původních 170.

Zdroj: Barclays Global Consumer Conference , strana 8
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Společnost nyní provozuje pět segmentů založených na následujících kategoriích produktů:

• Péče o domácnost (32% z prodeje)
• Dětská, ženská a rodinná péče (28% z prodeje)
• Krása (18% z prodeje)
• Zdravotnictví (12% z prodeje)
• Čištění (10% prodeje)

Přínosem restrukturalizace je skutečnost, že společnost P & G nadále drží své hlavní spotřebitelské 
značky, jako jsou Tide, Charmin, Pampers, Gillette a Crest, a zároveň vylučuje podniky s nízkými 
maržemi a s omezeným potenciálem růstu.

Perspektivy růstu
Zeštíhlení portfolia společnosti P & G učinilo společnost efektivnější, s nižšími náklady a vyššími 
maržemi.

Kromě toho společnost P & G obdržela miliardy dolarů z prodeje různých aktiv, z nichž velká část 
se používá k zpětnému odkupu akcií. Společnost využila ve fiskálním roce 2017 14,6 miliardy 
dolarů k snížení počtu akcií.

To zlepšilo růst zisku společnosti P & G. Organické tržby vzrostly o 2% ve fiskálním roce 2017 . 
Základní zisky na akcii vzrostly o 7% díky zpětnému odkupu akcií a snížení nákladů.

Rozšíření marží je hlavní součástí strategie růstu zisků společnosti P & G. Provozní marže dosáhla 
v posledním fiskálním roce 22,1%, což představuje nárůst o 270 bazických bodů od fiskálního roku 
2013.

V rámci restrukturalizace zahájila společnost P & G masivní úsilí o snížení nákladů.

Společnost P & G snížila náklady v průběhu restrukturalizace o 10 miliard dolarů, a to díky snížení 
počtu zaměstnanců a nižším prodejním a administrativním nákladům.

Zdroj: Barclays Global Consumer Conference , strana 14
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Vedení společnosti vidí možnost dalších 10 miliard dolarů dodatečných úspor nákladů do fiskálního
roku 2021.

Dalším katalyzátorem růstu pro společnost P & G je expanze v méně rozvinutých ekonomikách. 
Rozvíjející se trhy jako Čína a Indie jsou úrodné území pro velké společnosti se spotřebním zbožím,
jako je P & G. Tyto dvě země mají každá populaci přesahující 1 miliardu lidí a k tomu rostoucí 
střední třídy.

Přibližně 15% ročních tržeb společnosti P & G pochází z Číny, Indie, Středního východu a Afriky, 
což jsou všechno atraktivní nové růstové trhy. Více než třetina celkových tržeb pochází z 
rozvíjejících se trhů.

Ve fiskálním roce 2018 v prvním čtvrtletí vzrostly organické tržby o 1%, zatímco základní zisk na 
akcii vzrostl oproti stejnému čtvrtletí loňského roku o 6%. Pro nadcházející fiskální rok P & G 
očekává růst organických tržeb ve výši 2%-3% spolu s růstem zisku v rozmezí 5%-7%.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
P & G má několik konkurenčních výhod. První je jeho silné portfolio. Společnost P & G má několik
značek, které generují roční tržby ve výši 1 miliardy dolarů.

Zbývajících 65 značek zaujímá vedoucí pozici ve svých příslušných kategoriích.

Tyto výrobky jsou spojeny s vysokou kvalitou a spotřebitelé za ně rádi připlatí.

Aby si udržel své konkurenční postavení, investuje značně do reklamy, kterou může díky své 
finanční síle dělat.

Výdaje na reklamu společnosti P & G v posledních letech jsou následující:

• 2015 reklamní náklady ve výši 7,2 miliardy dolarů
• 2016 reklamní náklady ve výši 7,2 miliardy dolarů
• 2017 reklamní náklady ve výši 7,1 miliardy dolarů

P & G také investuje téměř 2 miliardy dolarů ročně do výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj 
podporuje inovace výrobků, zatímco reklama pomáhá na trhu s novými produkty a se získáváním 
podílu na trhu.
Investice do výzkumu a vývoje a reklamy pomohly společnosti P & G získat nejvyšší podíl na trhu 
u více značek.
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Zdroj: Globální spotřebitelská konference Morgan Stanley , strana 14

Konkurenční výhody umožňují společnosti P&G zůstat ziskovou i v období recese.

Zisky se během Velké recese držely velmi dobře:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 3,04 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 3,64 USD (20% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 3,58 USD (1,6% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 3,53 USD (pokles o 1,4%)

Jak můžete vidět, P & G měl v roce 2008 velmi silný rok s 20% nárůstem zisku. Zisky se mírně 
snížily v následujících dvou letech.

Jednalo se o velmi silný výkon v jednom z nejhorších hospodářských útlumů v posledních několika 
desetiletích. Společnost P & G má obchodní model odolný vůči recesi. Všichni potřebují papírové 
ručníky, zubní pasty, holící strojky a další výrobky P & G bez ohledu na ekonomické klima.

Ocenění a očekávané výnosy
Na základě upraveného zisku na akcii ve výši 3,92 USD za poslední fiskální rok má P & G poměr 
ceny a zisku 22,8.

Akcie se v současné době obchodují s prémií přibližně 24% oproti průměrnému desetiletému 
ocenění.

Výsledkem je, že společnost P & G se jeví jako spravedlivě oceněná až mírně nadhodnocená.
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Zdroj: Value Line

Výsledkem je, že investoři by neměli očekávat nárůst poměru ceny a zisku společnosti P & G 
výrazně nad současnou úroveň. Pokud vůbec, zdá se, že existuje větší pravděpodobnost, že by se 
násobek ocenění mohl v budoucnu snižovat.

Akcie společnosti P & G se v současné době obchodují výrazně nad desetiletým průměrem a 
společnost má mírné očekávání růstu zisků, což nemusí být zárukou prémiového ocenění.

V budoucnu budou očekávané výnosy generovány z růstu zisků a dividend.

Rozložení potencionálních budoucích výnosů je následující:

• 2%-3% růst organických příjmů
• 0,25%-0,5% růst marže
• 2% zpětný odkup akcií
• 3% dividendový výnos

V této prognóze by celkové výnosy činily zhruba 7%-9% ročně. Současná výplata dividend je kryta 
ziskem, který má prostor k růstu. Na základě zisku za fiskální rok 2017 má P & G výplatní poměr 
přibližně 70%. To ponechává dostatečný polštář pro budoucí zvyšování dividend každý rok v 
nízkém až středním jednociferném rozsahu.
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Závěrečné myšlenky
P & G má mnoho silných vlastností. Je to vysoce výnosná společnost se silnými značkami a 
globálními příležitostmi růstu. A má dlouhou historii odměňování akcionářů dividendami. 
Společnost P & G vyplácí dividendu téměř 130 let.

S provozní historií přes 100 let a 3% výnosem z dividend zaujímá P & G místo na našem seznamu 
"blue chip" akcií. Vytvořili jsme seznam několika desítek akcií s těmito dvěma vlastnostmi. Úplný 
seznam blue chips naleznete zde.

Akcie společnosti P & G nejsou podhodnocené, ale společnost zůstává silnou dividendově růstovou 
akcií.

233

https://www.suredividend.com/blue-chip-stocks


Dividendový aristokrat: Kimberly-Clark
• Kimberly-Clark zvýšila dividendu 45 let v řadě.
• Společnost nabízí nadprůměrný výnos a přiměřené ocenění.
• Bude Kimberly-Clarkův podprůměrný růst pozvednut?

Kimberly-Clark zvýšila dividendu 45 let v řadě. V současné době dosahuje 3,4% dividendového 
výnosu, což je výrazně vyšší než 2% průměrný dividendový výnos S & P 500.

Přehled podnikání
Počátky společnosti Kimberly-Clark se datují do roku 1872. Čtyři mladí podnikatelé, John A. 
Kimberly, Havila Babcock, Charles B. Clark a Frank C. Shattuck, s počátečním kapitálem 30 000$ 
založili společnost Kimberly, Clark a Co.

Dnes je Kimberly-Clark celosvětovým obrem se spotřebním zbožím, který působí v 175 zemích. 
Vyrábí širokou škálu výrobků, včetně papírových ručníků, plenek, kapesníků a dalších.
Má tři obchodní segmenty:

• Osobní péče (50% z tržeb)
• Spotřební tkaniny (32% z tržeb)
• KC Professional (18% tržeb)

Segment osobní péče společnosti Kimberly-Clark zahrnuje značky Huggies, Pull-Ups, Kotex, 
Depend a Poise. Jedná se o největší obchodní segment společnosti.

Zdroj: Konference Barclays Global Consumer Staples , strana 20

234

http://files.shareholder.com/downloads/KMB/3718490249x0x907128/13E5619A-899B-43CE-AEF3-07045E9FFAF9/Printable_Slides.pdf


Segment spotřebních tkání zahrnuje Kleenex, Scott, Cottonelle a Viva.

Nakonec KC Professional poskytuje služby podnikům a pracovištím.

Silné značky společnosti Kimberly-Clark poskytují společnosti ziskovost a stálý růst. Organické 
tržby vzrostly o 2% v roce 2016 . Upravený zisk na akcii vzrostl o 5% za rok na 6,03 USD.

Do budoucna se společnost zaměřuje na nové geografické trhy a vyšší efektivitu, což zvyšuje růst 
zisků.

Perspektivy růstu
Kimberly-Clark má pozitivní předpoklady budoucího růstu. Obzvláště atraktivní oblastí růstu jsou 
rozvíjející se trhy, jako například Čína. Jedná se o regiony s velkým počtem obyvatel a vysokým 
hospodářským růstem, což je činí velmi atraktivní pro globální spotřebitelské společnosti.

Organické tržby na rozvíjejících se trzích vzrostly meziročně o 14%, od roku 2013 do roku 2015. 
Růst se v poslední době zpomalil, avšak společnost stále zaznamenává růst prodeje a objemů.

Zdroj: Konference Global Consumer Staples společnosti Barclays , strana 8

Rozvojové a rozvíjející se trhy nyní představují 29% ročních tržeb. Kimberly-Clark zaujímá 
vedoucí pozici v řadě svých hlavních kategoriích produktů. Například v loňském roce vzrostl objem
dodaných plen v Číně o 26% a o 10% ve východní Evropě. Snížení nákladů je další důležitou 
součástí plánu růstu zisku společnosti. Před několika lety společnost Kimberly-Clark zavedla 
celopodnikový program snižování nákladů, který se nazývá FORCE, což znamená, že se zaměří na 
snížení nákladů všude. (Focus On Reducing Costs Everywhere)
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Zdroj: Konference Global Consumer Staples společnosti Barclays , strana 8

FORCE za posledních 13 let poskytlo snížení nákladů o 3,3 miliardy dolarů a společnost stále 
generuje vysoké marže díky programu FORCE.

Kimberly-Clark v loňském roce realizovala úsporu nákladů ve výši 435 milionů dolarů. To přispělo 
k růstu hrubé marže celé společnosti o 70 bazických bodů v roce 2016. Očekávají se také další 
úspory nákladů v hodnotě 425 milionů až 450 milionů dolarů v roce 2017.

Díky výraznému růstu na nových geografických trzích a snižování nákladů Kimberly-Clark 
očekává zisk na akcii ve výši 6,20 až 6,35 USD za rok 2017. To by představovalo 2,5% až 5% 
nárůst zisku za celý rok.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi

Konkurenčními výhodami společnosti Kimberly-Clark jsou její značky a globální měřítko. 
Společnost má vedoucí postavení v rámci svého portfolia značek.

Zachovává své konkurenční výhody prostřednictvím marketingu a inovací. Kimberly-Clark 
každoročně vynakládá více než 1 miliardu dolarů na reklamu, výzkum a vývoj. To umožňuje 
společnosti zůstat před konkurencí.

Globální dosah společnosti Kimberly-Clark navíc zajišťuje efektivitu společnosti při udržování 
nízkých nákladů. Program FORCE je příkladem jeho schopnosti udržet náklady stabilní, a to i při 
růstu příjmů.

Kimberly-Clark zůstává vysoce zisková i během recese. Například fungovala dobře přes Velkou 
recesi v letech 2007-2009.
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Jeho zisky na akcii v období Velké recese jsou uvedeny níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 4,25 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 4,06 USD (4,5% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 4,52 USD (11% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 4,45 USD (pokles o 1,5%)

Jak vidíte, zatímco Kimberly-Clark zaznamenala v letech 2008 a 2010 pokles zisku,zaznamenala v 
roce 2009 také dvojciferný růst. Důvodem pro jeho silnou výkonnost v průběhu recese je 
skutečnost, že společnost má stabilní model podnikání.

Spotřebitelé budou vždy potřebovat výrobky osobní péče bez ohledu na stav ekonomiky.

To ponechává společnosti Kimberly-Clark určitou úroveň poptávky po produktu každý rok, a to i 
během recese.

Ocenění a očekávané výnosy
Na základě upraveného zisku na akcii ve výši 6,27 USD v polovině roku 2017 se
společnost Kimberly-Clark obchoduje za poměr ceny a zisku 18,2. Zdá se, že se obchoduje pod 
svým 10-letým průměrným poměrem cena / zisk 20,1.

Zdroj: Value Line 

Nicméně, v roce 2015, se Kimberly-Clark obchodoval za abnormálně vysoký poměr ceny a zisku 
40,6. Důvodem bylo to, že společnost přijala řadu jednorázových položek, které snížily v GAAP 
zisk na jednu akcii.
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Vyloučením zkresleného roku 2015 dostaneme 10-letý průměrný poměr ceny a zisku společnosti 
Kimberly-Clark 17,8, což znamená, že akcie se ve skutečnosti obchodují nad průměrným oceněním.

V důsledku toho se zdá, že Kimberly-Clark je poměrně spravedlivě oceněná až možná mírně 
nadhodnocená. V budoucnu se investoři nemohou spoléhat na růst poměru ceny a zisku, aby 
podpořil budoucí výnosy.

Místo toho budou budoucí výnosy pravděpodobně tvořeny růstem zisku a dividendami. Vzhledem k
silným značkám a růstovým katalyzátorům společnosti je průměrný roční růst zisku středním 
jednociferným tempem rozumným očekáváním.

Rozpis budoucích výnosů je proto následující:

• 2% až 3% růstu organických tržeb
• 0,25% až 0,5% růst marží
• 2% zpětný odkup akcií
• 3,5% dividendový výnos

V tomto scénáři by celkové výnosy akcionářů dosáhly přibližně 7% až 9% ročně, včetně dividend.

Závěrečné myšlenky
Kimberly-Clark je vysoce kvalitní společnost s různorodým portfoliem silných značek. Má 
pozitivní vyhlídky budoucího růstu. A je to spolehlivá dividendová akcie.

Společnost Kimberly-Clark působí již více než 100 let a v současné době má dividendový výnos 
nad 3%. Splňuje definici blue chips. Vytvořili jsme seznam akcií s těmito dvěma vlastnostmi. Úplný
seznam blue chips naleznete zde.

Jediný problém s Kimberly-Clark právě teď je jeho ocenění, které se zdá být mírně vysoké. V 
důsledku toho by investoři měli počkat na snížení ceny akcií před tím než nakoupí. Nicméně, kdyby
se Kimberly-Clark obchodoval s průměrným oceněním nebo pod jeho průměrnou hodnotou, byl by 
to atraktivní nákup.
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Dividendový aristokrat: AbbVie
• AbbVie je Dividendový Aristokrat a globální farmaceutický gigant s tržní kapitalizací ve 

výši 149 miliard dolarů.
• Akcie společnosti vzrostly v roce 2017 téměř o 50%.
• Je AbbVie po nárůstu cen stále vhodná ke koupi?

AbbVie je jednou z nejvýkonnějších akcí v oblasti zdravotní péče v roce 2017. Akcie vzrostla o 
impozantních 50% za uplynulý rok.

Společnost dosahuje dvojciferného růstu zisku díky obrovskému úspěchu svého stěžejního výrobku 
Humira.

Tento článek bude diskutovat o obchodním modelu společnosti AbbVie, růstovém potenciálu a 
očekávaných výnosech v budoucnosti.

Přehled podnikání
AbbVie je globální farmaceutický gigant. Má tržní kapitalizaci ve výši 149 miliard dolarů a prodává
své výrobky ve více než 170 zemích po celém světě.

Společnost AbbVie se začala obchodovat jako samostatná společnost v roce 2013 poté, co se 
odpojila od farmaceutické společnosti,dividendového aristokrata, Abbott Laboratories ( ABT ).

Společnost AbbVie provozuje jeden hlavní obchodní segment: léčivé přípravky. Zaměřuje se na 
několik klíčových oblastí léčby , včetně imunologie, onkologie a zdraví žen.

Společnost zaznamenala vynikající růst od doby, kdy se odpojila od společnosti Abbott.

Zdroj: 2017 AbbVie Strategic Update , strana 5
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Od roku 2013 do roku 2017 se tržby a upravené zisky na akcii zvýšily složeným ročním tempem ve 
výši 11% a 16%, a to z velké části díky úspěchu společnosti Humira.

Loňský rok byl pro společnost dalším silným rokem. Tržby firmy Humira se v roce 2016 zvýšily o 
16% na 16 miliard dolarů. Díky společnosti Humira se tržby a upravený zisk na akcii společnosti 
AbbVie o 13% respektive 12% v daném roce.

Perspektivy růstu
Společnost AbbVie v roce 2017 nadále vykazuje silné provozní výsledky a má potenciál pro 
budoucí růst.

Ve třetím čtvrtletí se celkové tržby zvýšily o 8,8% na 7 miliard dolarů. Růst byl způsoben převážně 
společností Humira, která za čtvrtletí zvýšila prodej o 15%. Upravený zisk na akcii vzrostl o 17%, 
což znamenalo vynikající růst zisků.

Pro rok 2017 společnost AbbVie očekává zisk na akcii v rozmezí 5,53 až 5,55 USD. Vedení tedy 
očekává v letošním roce nárůst zisku o 15%.

Humira je víceúčelové léčivo, které se používá k léčbě různých stavů, včetně revmatické artritidy, 
psoriázy plaků, Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy a dalších.

Humira je nejdůležitějším tahounem růstu společnosti, ale to se může změnit.

Společnost AbbVie začala ve Spojených státech v roce 2016 ztrácet patentovou ochranu na Humiře 
a v roce 2018 je v Evropě plánována patentová výjimka.

Zdroj: 2017 Strategická aktualizace AbbVie , strana 11

To představuje významné riziko pro společnosti AbbVie, neboť společnost Humira sama o sobě 
představuje dvě třetiny tržeb společnosti. Vedení společnosti AbbVie se domnívá, že společnost 
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Humira bude pokračovat v růstu vysokou sazbou do roku 2020. Poté společnost očekává, že vedení 
se ujmou nové produkty.

Společnost AbbVie očekává, že společnost Humira dosáhne do roku 2020 přibližně 18 miliard 
dolarů tržeb. Společnost očekává, že po roce 2020 ze svého souboru nových léků získá 25 až 30 
miliard dolarů,což kompenzuje jakýkoliv pokles Humiry.

Společnost očekává uvedení 20 nových produktů nebo indikací do roku 2020. Také je připravena na
snižování nákladů, což by mělo vést ke zvýšení provozních marží o 1 až 2% za rok.

V kombinaci s těmito růstovými katalyzátory se očekává, že do konce desetiletí bude upravený zisk 
růst dvojciferným tempem.

Konkurenční výhody a výkonnost v recesi
Nejdůležitější konkurenční výhodou pro AbbVie a jakoukoli farmaceutickou společnost je 
patentové portfolio. Farmaceutičtí giganti potřebují intenzivně utrácet za inovace léků a terapií, 
když jeden z jejich trháků ztratí patentovou ochranu.

Aby AbbVie vybudoval své další zdroje, zvýšil výdaje na výzkum a vývoj, aby se připravil na ztrátu
z přípravku Humira. Výdaje na výzkum a vývoj za poslední roky jsou níže:

• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2014 činily 3,3 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2015 činily 4,3 miliardy dolarů
• Výdaje na výzkum a vývoj za rok 2016 činily 4,4 miliardy dolarů

Naštěstí tyto výdaje začínají vykazovat pozitivní výsledky.

Zdroj: 2017 Strategická aktualizace AbbVie , strana 15
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Není jasné, jak si AbbVie sám vedl během Velké recese, protože byl součástí Abbott Laboratories. 
Nicméně je zřejmé, že společnost se bude během příští recese držet poměrně dobře.

Léky a zdravotnické prostředky na předpis jsou nutností, se stálou poptávkou.

Spotřebitelé se často nemohou rozhodnout, že budou nadále fungovat bez zdravotní péče, a to i v 
době poklesu ekonomiky. V důsledku toho mohou investoři odůvodněně předpokládat, že zisky 
společnosti AbbVie během recese jen mírně poklesnou.

Ocenění a očekávané výnosy
Vezmeme-li v úvahu střední hodnotu očekávaného rozmezí zisku za rok 2017, obchodují se v 
současné době akcie s poměrem cena / zisk 17.
Což je méně než průměrný poměr ceny a zisku indexu S & P 500, který číní přibližně 25. Akcie 
jsou však nadhodnocené v porovnání s pětiletým průměrným oceněním.(údaje za deset let nejsou k 
dispozici, protože společnost AbbVie nebyla veřejně obchodovanou společností do roku 2013).

Zdroj: Value Line

Za posledních pět let se společnost AbbVie obchodovala za poměr ceny a zisku 14,9. To znamená, 
že akcie jsou oceňovány s prémií přibližně 14% nad průměrném pětiletém ocenění.

Mohlo by být namítáno, že společnost AbbVie si zasluhuje vyšší ocenění, než je tomu v současné 
době, vzhledem k jejímu vysoce kvalitnímu podnikání a silné perspektivě růstu. Přesto, s vysokou 
závislostí na Humiře a oceněním, které je o 14% vyšší než jeho průměrná úroveň, zdá se, že AbbVie
je poměrně spravedlivě ohodnoceno.

To znamená, že výnos společnosti AbbVie bude tvořen růstem zisků a dividend. Dobrou zprávou je,
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že stále existuje příležitost k vytváření uspokojivých výnosů,protože společnost stále zvyšuje zisky 
a dividendy.
Rozpis možných budoucích výnosů je následující:

• 3% -5% růst tržeb
• 1% růst marže
• 2% zpětný odkup akcií
• 3% dividendový výnos

V této prognóze by celková návratnost akcionářů společnosti AbbVie dosáhla 9% až 11% ročně, bez
vlivu rostoucího nebo klesajícího násobku ceny a zisku.

Dokonce i s relativně skromnou prognózou nízkého až středního jednociferného růstu tržeb, 
existuje zde možnost, že celkové roční tržby společnosti AbbVie by mohly dosáhnout dvojciferného
růstu.

Závěrečné myšlenky
AbbVie je vysoce kvalitní podnik se silnou základnou a růstovým potenciálem. Je to také 
společnost přátelská ke svým akcionářům. Nadměrný peněžní tok vrací investorům prostřednictvím 
zpětného odkupu akcií a dividend.
Jedinou vadou na kráse je její ocenění. Akcie meziročně podražily o 50%, což zvýšilo jejich poměr 
ceny a zisku a rovněž snížilo dividendový výnos. V důsledku toho by investoři měli počkat na nižší 
cenu před nákupem akcií, avšak AbbVie zůstává silnou dividendově růstovou společností.
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Dividendový aristokrat: Cintas
• Cintas zvýšil dividendu 34 let v řadě, včetně zvýšení o 22% 17. října.
• Nedávný silný výkon vedl k silnému zhodnocení cen akcií.
• Jak moc nadhodnocená je Cintas při současných cenách?

Cintas je akcie s vysokým růstem dividend. Zvýšila dividendu 34 let v řadě, včetně zvýšení o 22% 
17. října.

Cintas každoročně zvyšuje dividendu, ale její současný dividendový výnos je pouze 1%. Kromě 
toho má nebezpečně vysoké ocenění.

Budoucí výnosy akcií mohou být špatné, pokud se ocenění vrátí na historické úrovně. 

Přehled podnikání
Cintas Corporation začala v roce 1929 pod názvem Acme Industrial Laundry Company. Založil ho 
Richard "Doc" Farmer, který shromažďoval hadry z továren namočené v chemikáliích, které pak za 
poplatek čistil.

Vnuk Richarda Farmera, Richard T. Farmer, vstoupil do společnosti v roce 1956 poté, co absolvoval
vysokou školu. Jakmile získal dostatečné zkušenosti, opustil rodinný podnik, aby v roce 1968 
založil Cintas.

Dnes je Cintas největší společností ve svém oboru. Cintas generuje roční tržby ve výši 5 miliard 
dolarů.

Zdroj: Vztahy s investory

Navrhuje a vyrábí firemní uniformy, vstupní rohože, toaletní potřeby, protipožární ochranné 
pomůcky a výrobky první pomoci.

Společnost má rozsáhlou a různorodou zákaznickou základnu, která zahrnuje více než 1 milion 
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firem v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě a Asii.

Společnost je rozdělena na tři hlavní podniky. Segment Uniform Rental and Facility Services je 
největším podnikem, který představuje více než 75% ročních tržeb. Poskytuje produkty a služby 
zákazníkům prostřednictvím lokálních dopravních cest společnosti.

Společnost Cintas rovněž poskytuje podnikům poskytujícím první pomoc a bezpečnostní služby 
produkty prostřednictvím své distribuční sítě a místních dodávek.

Cintas je růstová společnost. Ve fiskálním roce 2017 vzrostly tržby a zisk na akcii o 11%, resp. o 
4%.

V budoucnu by Cintas měl pokračovat v růstu zisků vysokým jednociferným až nízkým 
dvojciferným tempem každý rok.

Perspektivy růstu
Cintas se za posledních několik let těšil silnému růstu. V letech po Velké recesi zaznamenal 
obzvláště vysokou míru růstu, když se nábor zvedl a trh práce se zotavil. To vedlo k obrovské rally 
akcií Cintas od tržních minim v roce 2009.

[caption id="attachment_2692" align="aligncenter" width="640"]

Zdroj: Vztahy s investory

Cintas v letošním roce zaznamenal silný růst. Tržby se v posledním čtvrtletí zvýšily o 27% . 
Organické tržby, které vylučují dopad akvizic, vzrostly o 8,3%. Spolu s kontrolou nákladů a 
odkupem akcií se zisk na akcii v posledním čtvrtletí zvýšil o 18%.

Společnost také zvýšila předpoklad pro nadcházející rok. Tržby za fiskální rok 2018 se očekávají v 
rozmezí od 6,3 miliardy do 6,4 miliardy dolarů. Zisk na akcii z pokračujících činností se očekává v 
rozmezí od 5,30 USD do 5,38 USD.

Cintas má pozitivní výhled do budoucnosti. Katalyzátory budoucího růstu zahrnují oživení v 
ropném a plynárenském průmyslu, stejně jako restrukturalizaci produktového portfolia společnosti.

Navíc Cintas bude mít prospěch z globálního hospodářského růstu. Vzhledem k tomu, že 
společnosti rostou a nabírají nové zaměstnance roste i poptávka po služebních uniformách a 
souvisejícím vybavení.
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Dalším katalyzátorem růstu společnosti Cintas je restrukturalizace portfolia. Společnost odprodala 
segmenty s nedostatečnou výkonností a získala společnosti v nových oblastech.

Například společnost Cintas prodala svůj podíl ve společnosti Shred-it International za 578 milionů 
dolarů. Tento podnik nesplňoval očekávání vedení a nebyl považován za rozhodující pro budoucí 
růstovou strategii společnosti.

Také získala společnost G & K Services celkem za 2,2 miliardy dolarů. G & K Services přidá 
společnosti Cintas přibližně 1 mld. ročních tržeb.

Na základě fiskálních výsledků za rok 2017 vedení očekává, že tržby a zisk na akcii se za celý rok 
zvýší o 19% a 12%.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Cintas má zřetelnou provozní výhodu a to její obrovskou distribuční síť. Cintas má přibližně 11 000
místních dodavatelských sítí, 528 provozních zařízení a 11 distribučních center.

Je to největší společnost ve svém oboru, což jí dává kontrolu nad trhem. Bylo by velmi obtížné, aby
nový konkurent vstoupil na trh a pokusil se narušit obchodní model společnosti Cintas.

To pomáhá udržet konkurenci stranou. Vyžadovalo by to obrovské množství základního kapitálu, 
aby se společnost dokázala přiblížit velikosti společnosti Cintas.

Jeho distribuční schopnosti a pověst kvality zajišťují společnosti Cintas vysokou marži. Například 
ve fiskálním roce 2017 Cintas generoval hrubou marži vy výši 44%.

Zatímco Cintas je podnik s vysokým růstem, je také závislý na zdravé globální ekonomice.

Když ekonomika vstoupí do recese, společnostem se daří méně a často snižují počet zaměstnanců. 
To vede ke snížení poptávky po produktech společnosti Cintas.

Cintas měl obtížné období růstu zisku na akcii v průběhu recese.

Zisk na akcii za období 2008-2012 je uveden níže:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2,09 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,15 USD (nárůst o 2,9%)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 1,83 USD (15% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 1,49 USD (19% pokles)

Jak můžete vidět, Cintas bojoval během let 2008 a 2009, s dvěma po sobě jdoucími roky 
dvojciferného poklesu zisku. To odráží, jak úzce jsou zisky podnikání svázány se stavem 
ekonomiky.

Avšak společnost Cintas zůstala zisková, což jí umožnilo pokračovat ve zvyšování dividend každý 
rok.

Cintas se rychle dostal z recese. Společnost zaznamenala v roce 2011 a 2012 nárůst zisku na akcii o 
13% a 35%.

Ocenění a očekávané výnosy
Akcie společnosti Cintas se obchodují za poměr ceny a zisku 29. To je poměrně vysoké ocenění, 
protože S & P 500 Index se obchoduje za průměrný poměr cena / zisk 24,8.

A Cintas je ohodnocen se značnou přirážkou vůči vlastnímu historickému ocenění.
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Zdroj: Value Line

Cintas měl průměrný poměr ceny a zisku 17,7, což znamená, že akcie se v současnosti obchodují 
64% nad desetiletým průměrem. Akcie společnosti se neobchodovaly za více než třiceti násobek 
zisku od roku 2002.
Kdyby se akcie vrátily na svůj 10letý průměrný poměr cena / zisk, akcie by poklesly přibližně o 
39%.
Výsledkem je, že společnost Cintas je nadhodnocená a je potvrzena jako vhodná k prodeji za cenu 
nad 129 dolarů za akcii. To by představovalo poměr ceny a zisku 24, stejně jako S & P 500.
Podle společnosti ValueLine Cintas za posledních 10 let zvýšil zisk na akcii přibližně o 7% ročně.

V kombinaci s dividendami by celkové výnosy společnosti Cintas byly následující:

• 4% až 6% růst tržeb
• 2% zpětný odkup akcií
• 1% dividendový výnos

V této prognóze by celkové výnosy dosáhly 7% až 9% ročně. Avšak poměr ceny k
zisku by měl vážný dopad na celkové výnosy.

Například, pokud ocenění společnosti Cintas kleslo na 18 v následujících 6 letech, celková 
návratnost společnosti se sníží o 6% každý rok.

Proto očekáváme, že celkové výnosy budou pokračovat v růstu nízkým jednociferným tempem.
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Závěrečné myšlenky
Cintas je velmi silná společnost s vysokou mírou růstu zisků a dividend.

Vzhledem k impozantní rally ceny akcií za posledních několik let má Cintas nebezpečně zvýšené 
ocenění. Dalším důsledkem obrovského nárůstu cen akcií v posledních letech je to, že akcie mají 
nízký dividendový výnos ve výši 1%.
Ačkoli má společnost bezpečný výplatní poměr s možností budoucího zvýšení dividend, akcie jsou 
nadhodnoceny.
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Dividendový aristokrat: Hormel Foods
Jak se říká: pomalu, ale stále vpřed. To je to, o co při dividendovém investování jde především. 
Zde je seznam všech 51 dividendových aristokratů.

Hormel Foods (NYSE:HRL) je přesný příklad tohoto pomalého, ale stálého růstu. Jako investor do 
HRL nebudete bohatí přes noc, ale my si přeci stavíme naše portfólia na mnoho let dopředu. Takže 
toto je firma přesně pro nás.

Hormel působí ve stabilním sektoru a má mnoho silných značek, které jsou na špici svých kategorií.
Firma odměňuje své akcionáře rostoucí dividendou již 52 let v řadě. Takže Hormel není jen 
dividendovým aristokratem, ale je také dividendovým králem! Zde je seznam všech 22 
dividendových králů.

Přehled podnikání

Firma Hormel vznikla již v roce 1891, kdy George A. Hormel založil Geo. A. Hormel & Company 
v Austinu v Minnesotě. Jeho zákazníci si rychle oblíbili čerstvé vepřové výrobky, které byly v té 
době naprostou novinkou. V roce 1926 společnost jako první na světě vyrobila konzervovanou 
šunku.
Pokud znáte slovo "spam" (ten emailový především), tak za něj můžete poděkovat právě firmě 
HRL, která když kdysi udělala reklamu na konzervovanou šunku, tak plakáty oblepila celá města. 
Od té doby, když se řeklo "spam", tak je to prostě a jednoduše hromada nevyžádaného "něčeho", 
dnes tedy především emailů.

Hormel roste již celá desetiletí a nyní jeho roční tržby přesahují 9 miliard dolarů.

Zdroj: 2017 Konference Barclays Global Consumer Staples, strana 10

Dnes má firma rozmanité portfolio produktů v několika kategoriích. Mezi ty hlavní patří značky: 
Skippy, Jennie-O, Spam, Hormel a Dinty Moore. Především segment Jennie-O je v současnosti pod 
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velkým konkurenčním tlakem. Konkurence v produkci krůtího masa způsobila významný pokles 
cen. Provozní zisk v segmentu Jennie-O klesl v roce 2017 o 25%.

Zdroj: 2017 Konference Barclays Global Consumer Staples, strana 6

To stáhlo celkové výsledky firmy dolů. Celkové tržby a zisk na akcii meziročně klesly o 4%. 
Dobrou zprávou ale je, že jiné kategorie rostly a pomohly vyrovnat pokles v produkci krůt. Hormel 
v loňském roce zvýšil provozní zisk na potravinářských výrobcích o 8% a zisk na mezinárodních 
trzích se zvýšil o 8%.

Perspektivy růstu

I přes krátkodobý pokles v segmentu Jennie-O v roce 2017, má stále firma Hormel potenciál růstu. 
Kolísání cen komodit je cyklické, ale Hormel tyto poklesy koriguje díky ostatním produktům.

Hormel též zvyšuje růst pomocí akvizic. Fúze a akvizice byly v posledních letech největším 
přispěvatelem k růstu společnosti Hormel.
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Zdroj: 2017 Konference Barclays Global Consumer Staples, strana 15

V roce 2013 Hormel koupil značku Skippy, výrobce arašídového másla. V roce 2014 koupil Hormel
společnost CytoSport Holdings, výrobce MuscleMilk, aby diverzifikovala do výživových produktů. 
V roce 2015 Hormel získala společnosti Applegate Farms za 775 milionů dolarů. Applegate vyrábí 
přírodní a organické upravené maso (výrobce: deli masa, slaniny a hot dogů). Je to jednička v 
přírodním a organickém mase.

Loni Hormel koupil Fontanini Italian Meats and Sausages (výrobce párků), čímž rozšířil své 
aktivity do segmentu mraženého jídla. Hormel též koupil firmu Ceratti v Brazílii, aby expandoval 
do Jižní Ameriky. Získání Ceratti je součástí rozšíření aktivit Hormelu na mezinárodních trzích.
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Zdroj: 2017 Konference Barclays Global Consumer Staples, strana 22

Poslední akvizice proběhla 31. října 2017, kdy Hormel oznámil nákup společnost Columbus 
Manufacturing, která vyrábí maso a salámy. Hormel očekává, že akvizicí zvýší své tržby o dalších 
zhruba 300 milionů dolarů, což je představuje růst zisku na akcii o  0,02-0,03 dolaru.

Pro fiskální rok 2018 Hormel očekává celkové prodeje v rozmezí 9,40 až 9,80 miliardy dolarů. Zisk
na akcii očekává v rozmezí 1,60-1,70 USD ročně. V porovnání s rokem 2017 očekává management 
společnosti Hormel, že zisk na akcii vzroste o 4,3% až 5%.

Konkurenční výhody,výkonnost recese

Hormel má řadu konkurenčních výhod. Za prvé funguje v potravinách, což je velmi stabilní sektor. 
Každý musí jíst, což zaručuje společnosti určitou minimální míru poptávky, a to i během recese. 
Kromě toho má společnost Hormel mnoho silných/známých značek, které přinášejí stabilní zisky. 
Výrobky Hormelu pravidelně obsazují první a druhé místo ve spotřebitelské poptávce. Oblíbenost 
produktů ztěžuje konkurenčním potravinářským společnostem vstup do tohoto segmentu trhu a 
snížení tržního podílu Hormelu.

Hormelovy zisky na akcii během Velké recese jsou níže:

• zisk na akcii za rok 2007 činil 0,54 USD
• zisk na akcii za rok 2008 činil 0,52 USD (pokles o 3,7%)
• zisk na akcii za rok 2009 činil 0,63 USD (21% nárůst)
• zisk na akcii za rok 2010 činil 0,76 USD (21% nárůst)

Jak je vidět, Hormel zaznamenal v roce 2008 mírný pokles zisků, ale následně se po dvou letech 
zvedl k růstu o 20%+.
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Ocenění a očekávané výnosy

Hormel očekává v roce 2017 zisk na akcii ve výši 1,54 až 1,58 dolaru. V současné době se akcie 
obchodují s PE 22, což je mírně nad 10ti letým průměrným oceněním Hormel, které je PE 18.

Zdroj: Value Line

Což značí, že Hormel není podhodnocený. Akcie se pohybují nad 10ti letým průměrem a navíc 
zisky v posledních letech oslabují. Není moc pravděpodobné, že by cena měla růst, ale to 
neznamená, že firma nemůže přinášet svým akcionářům slušné výnosy  v podobě růstu zisku a 
dividend. Společnost očekává v letošním roce růst  zisku o 5%, dlouhodobý růst zisků bude snad 
vyšší, pokud nedojde k dalšímu poklesu cen.

Možný rozpis budoucích výnosů je následující:

• 3%-4% organických růst tržeb
• 0%-2% růst ze zvýšení marží
• 1% růst z dalších akvizic
• 1% zpětný odkup akcií
• 2,2% dividendový výnos

Společně s růstem zisků by celkové výnosy mohly dosáhnout zhruba 7%-10% ročně, při započítání 
dividend. Tato míra růstu výnosů se zdá být pro vysoce ziskový Hormel dosažitelná. I když Hormel 
změny v chování svých zákazníků rozpoznal pozdě, tak i přesto 10 let společnost dokázala zvyšovat

253

http://www.valueline.com/


zisk na akcii až o 11% ročně. Dividenda firmy Hormel je velmi bezpečně krytá a má prostor k růstu.
Dne 20. listopadu Hormel zvýšil dividendu o 10% na 0,75 dolaru na akcii. Roční dividenda tak 
narostla na 2,2%. Při zisku na akcii 1,57 USD má Hormel výplatní poměr ve výši 48%, což dává 
velký prostor pro další navyšování.

Závěr

• Hormel vyplatil dividendu již 357 čtvrtletí po sobě a patří tak do skupiny dividendových 
králů.

• Firmy z Consumer staples sektoru, zejména potravinářské společnosti se silnými značkami, 
mají zajištěnou stálou poptávku.

• Hormel je jedním z 350 dividendových akcií v sektoru Consumer staples. Zde je celý 
seznam.

• Investoři hledající stabilitu a pravidelný růst dividend by se na Hormel měli blíže podívat.
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Dividendový aristokrat: PepsiCo
• PepsiCo má 22 značek, které generují více než 1 miliardu dolarů tržeb ročně.
• Společnost je velmi odolná recesi.
• Je nyní čas koupit PepsiCo, nebo by měli investoři čekat na lepší vstupní bod?

PepsiCo je jednou z 350 dividendových akcií v sektoru spotřebního zboží.
Akcie nabízejí solidní dividendový výnos ve výši 2,8% a zvýšily dividendu již 45 let v řadě.
Ocenění společnosti PepsiCo v současné době zorvna nekřičí kup si mě, ale je to zřídka kdy levná 
akcie. Zdá se, že společnost se za současné ceny obchoduje kolem horní hranice své reálné hodnoty.

Přehled podnikání
Svou současnou podobu získala společnost roku 1965 fúzí Pepsi-Cola a Frito-Lay.
Pepsi-Cola byla vytvořena na konci 19. století Calebem Bradhamem, lékárníkem ze Severní 
Karolíny.
Zatím co společnost Frito-Lay, Inc. vznikla v roce 1961 sloučením společnosti Frito Company a 
společnosti HW Lay.
Dnes je PepsiCo globálním potravinovým a nápojovým gigantem. Má tržní kapitalizaci ve výši 163 
miliard dolarů a vytváří roční tržby ve výši více než 62 miliard dolarů.Obchod PepsiCo je téměř 
rozdělen mezi segmenty potravin a nápojů. Je také geograficky vyvážené mezi USA a zbytek světa.

Zdroj: 2016 Výroční zpráva , strana 14

PepsiCo má velké portfolio a vlastní mnoho populárních značek. Některé z hlavních značek 
společnosti zahrnují Pepsi a Mountain Dew, stejně jako nešumivé nápoje Pure Leaf, Tropicana, 
Gatorade a balenou vodu.
Vedle hlavních značek nápojů značky PepsiCo má také velký obchod s občerstvením pod značkou 
Frito-Lay. Společnost také vybudovala portfolio zdravějších potravin, včetně Quaker, Naked a 
Sabra.
Rozmanité portfolio společnosti PepsiCo slouží dobře. Má výrobky, které
uspokojují všechny, napříč celým spektrem.
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Rok 2016 byl pro PepsiCo dalším dobrým rokem. Společnost zvýšila organické tržby a upravený 
zisk na akcii o 3,7%, respektive o 9% v daném roce. Existuje potenciál pro pokračování růstu i v 
budoucnu.

Perspektivy růstu
Dvěma nejslibnějšími katalyzátory společnosti PepsiCo jsou růst zdravějších potravin a nápojů a 
rozvíjející se trhy.
Prodej sodovek se na vyspělých trzích zpomaluje. Například v USA spotřeba sody v posledních 
deseti letech stále klesá . V důsledku toho se velké společnosti, jako je PepsiCo, musely přizpůsobit 
spotřebitelům, kteří se více starají o své zdraví.PepsiCo zaměřuje své portfolio na zdravější 
potraviny, které lépe korespondují s měnícími se preferencemi spotřebitelů.

Zdroj: 2017 CAGNY Prezentace , strana 3

Navíc PepsiCo má obrovskou příležitost k růstu na rozvíjejících se trzích, jako je Čína, Afrika, 
Indie a Latinská Amerika. Jedná se o nedostatečně rozvinuté regiony světa s velkým počtem 
spotřebitelů a vysokou mírou hospodářského růstu.
Například v prvních třech čtvrtletích roku 2017 vzrostly v Latinské Americe organické tržby o 6%. 
V segmentu Asie, Středního východu a severní Afriky o 4%. V tomto období výrazně překročila 
pokles prodejů nápojů ze Severní
Ameriky o 1%.
Výsledkem je, že rok 2017 byl pro firmu dalším silným rokem. Společnost PepsiCo zaznamenala v 
prvních třech čtvrtletích růst organických tržeb a upraveného zisku na akcii o 2,3% a 9% .
Pro rok 2017 očekává společnost PepsiCo růst organických tržeb o 3%. Společně se snižováním 
nákladů a zpětným odkupem akcií je pravděpodobné, že to bude mít za následek prudký nárůst 
zisku na akcii přibližně o 7,8% za celý rok.
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Konkurenční výhody,výkonnost v recesi
PepsiCo má řadu konkurenčních výhod. Mezi ty hlavní patří silné značky a globální měřítko.
Podle společnosti Forbes je Pepsi nejúspěšnější značkou na světě. Frito-Lay je v žebříčku na 40 
místě. Celkově má PepsiCo 22 individuálních značek , z nichž každá shromažďuje roční tržby ve 
výši alespoň 1 miliardy dolarů. Silné značky dávají společnosti PepsiCo optimální prostor v 
regálech maloobchodů a poskytují cenovou sílu společnosti.
Finanční síla společnosti PepsiCo také umožňuje společnosti investovat do výzkumu a vývoje, 
stejně jako do reklamy, aby si udržely své konkurenční výhody. Například od roku 2011 do roku 
2016 investovala společnost do výzkumu a vývoje 3,5 miliardy dolarů, aby inovovala nové 
produkty a design obalů.
Společnost PepsiCo každoročně vynakládá miliardy na reklamu:

• Náklady na reklamu v roce 2014 činily 2,3 miliardy dolarů
• Náklady na reklamu v roce 2015 činily 2,4 miliardy dolarů
• Náklady na reklamu v roce 2016 činily 2,5 miliardy dolarů

Konkurenční výhody a silné značky společnosti PepsiCo umožňují, aby společnost byla vysoce 
zisková i během recese. Potraviny a nápoje si vždy udrží určitou míru poptávky, proto si společnost 
vedla tak dobře i během Velké recese.
Zisky na akcii společnosti PepsiCo během velké recese v letech 2007-2009 jsou
uvedeny níže :

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3,34 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 3,21 USD (pokles o 3,9%)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 3,77 USD (17% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 3,91 USD (nárůst o 3,7%)

Jak můžete vidět, zisky na akcii společnosti PepsiCo klesly v roce 2008 jen mírně. V roce 2009 
společnost zaznamenala růst zisku o téměř 20%, což je velmi působivé. Zisky rostly dál i po 
skončení recese.

Ocenění a očekávané výnosy
PepsiCo očekává, že v roce 2017 vytvoří zisk na akcii ve výši 5,23 USD. Na základě toho se bude 
akcie obchodovat za poměr ceny a zisku 21,9. To je mírně nad desetiletým průměrným poměrem 
cena / zisk 18,7.
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Zdroj: Value Line

To však automaticky neznamená nadhodnocenou akcii. Díky svým vysoce
kvalitním značkám a silnému růstu zisků si PepsiCo zasluhuje prémiové ocenění. Zatímco PepsiCo 
není levná akcie, nezdá se být ani nadhodnocená.
Přesto investoři nemohou spoléhat na to, že ocenění společnosti PepsiCo bude vyšší než její 
současná úroveň. V důsledku toho budou budoucí výnosy pravděpodobně zahrnovat růst zisků na 
akcii a dividendy.
Pokud PepsiCo dokáže udržet svůj růst zisků vysokým jednociferným tempem, může celková 
výnosnost vypadat takto:

• 3% -5% růst organických tržeb
• 1% růst tržeb z akvizic
• 0,5% rozšíření marže
• 1% zpětný odkup akcií
• 2,8% dividendový výnos

V této prognóze by celkové výnosy dosáhly přibližně 7% až 10% ročně, včetně dividend.
Dividenda společnosti PepsiCo je velmi bezpečná. Současná roční dividenda ve výši 3,22 USD za 
akcii představuje výplatní poměr ve výši 61% za použití očekávaného zisku na akcii v roce 2017.
To dává společnosti PepsiCo dostatek prostoru na to, aby každoročně zvýšila dividendu vysokou 
jednocifernou sazbou.
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Závěrečné myšlenky
PepsiCo je velmi silný podnik a je pravděpodobné, že bude i nadále každoročně zvyšovat 
dividendu. Akcie nejsou hluboce podhodnocené, což znamená, že investoři mohou počkat na 
atraktivnější cenu před nákupem akcií.
Nicméně, PepsiCo zůstává cennou akcií do dividendově růstových portfólií.
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Dividendový aristokrat: Coca-Cola
• Coca-Cola je jednou z nejikoničtějších firem na světě díky dlouhé historii úspěchu a 

známým značkám.
• Společnost nedokázala v uplynulých letech dosáhnout smysluplného růstu, jelikož šumivé 

nápoje nejsou prospěšné.
• Coca-Cola bojuje o to, aby cenu snížila natolik, aby se dala koupit, nebo je tak 

nadhodnocená?

Coca-Cola má dividendový výnos 3,3%, což je výrazně vyšší než průměrný 2% výnos S & P 500. A
Coca-Cola bude pravděpodobně nadále zvyšovat své dividendy každý rok.
Momentálně je pro Coca-Cola těžké období. Spotřebitelské preference se mění a spotřeba sody v 
USA klesá.
Vzhledem k tomu, že růst zisků společnosti Coca-Cola zpomalil, akcie se nezdá být podhodnocená. 
Zůstává však vysoce kvalitním podnikem se silnými značkami a atraktivním dividendovým 
výnosem.

Přehled podnikání
Coca-Cola byla založena v roce 1892. Dnes je největší nápojovou společností na světě.
Vlastní nebo licencuje více než 500 nealkoholických nápojů, šumivých i nešumivých.
Nyní prodává výrobky ve více než 200 zemích po celém světě a má 21 značek, které generují ročně 
více než 1 miliardu dolarů tržeb.
Portfolio šumivých nápojů obsahuje vlajkovou loď značky Coca-Cola, stejně jako další značky jako
Diet Coke, Sprite, Fanta a další.
Portfolio nešumivých nápojů zahrnuje vodu, džusy a hotové čaje, jako jsou Dasani,Minute Maid, 
Vitamin Water a Honest Tea.

Zdroj: září 2017 Prezentace investorů , strana 9

Coca-Cola dominuje šumivým nealkoholickým nápojům, kde má více než 50% podíl na trhu.
Momentálně je náročné období pro Coca-Cola. Spotřeba sody v USA klesá již více než deset let .
Snížení spotřeby sody je pro společnost značnou výzvou.
Přibližně 72% celosvětových objemů společnosti Coca-Cola sestávalo ze
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šumivých nápojů. Jedná se o nápoje sycené oxidem uhličitým.
V roce 2016 se tržby a provozní zisk společnosti Coca-Cola snížily o 5%, resp. o 1%.
Výsledky jsou lepší po očištění o měnové kurzy a dopadů restrukturalizačních nákladů.
Organické tržby společnosti Coca-Cola se v loňském roce zvýšily o 3%, spolu s růstem upraveného 
zisku na akcii o 5% v roce 2016. Růst byl způsoben růstem cen, růstem objemu a odkupem akcií. V 
letošním roce došlo k zpřísnění podmínek, neboť společnost nadále pracuje na
přeorientování svého portfolia k růstu.

Perspektivy růstu
Ve snaze o návrat k růstu Coca-Cola investovala těžce mimo sodu, v oblastech jako jsou džusy, 
čaje, mléčné výrobky a voda, aby splňovala měnící se preference spotřebitelů.Výsledkem je, že 
společnost úspěšně zvýšila organické tržby od její transformace, která započala v roce 2014.

Zdroj: září 2017 Prezentace investorů , strana 9

Základní organické tržby rostly v roce 2016 o 4% a společnost měla dobrý start i v roce 2017.
Organické tržby se zvýšily o 2% během prvních tří čtvrtletí roku 2017 , a to v důsledku zvýšení cen.
Zisk na akcii byl za tu dobu neměnný, protože společnost nadále investuje do rozšíření svého 
produktového portfolia.
Jedním z nejsilnějších katalyzátorů růstu tržeb společnosti Coca-Cola jsou mezinárodní trhy. 
Například Latinská Amerika má dobrý vliv na Coca-Colu.
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Zdroj: září 2017 Prezentace investorů , strana 45

Coca-Cola zaujímá pozici # 1 na trhu s šumivými nealkoholickými nápoji, džusem, mléčnými 
výrobky, kávou a čajem připraveným k pití.
Organické tržby vzrostly v prvních třech čtvrtletích roku 2017 o 3% v Latinské Americe. V 
Latinské Americe existuje prostor pro další růst.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Coca-Cola má dvě zřetelné konkurenční výhody, kterými jsou její silná značka a globální rozsah.
Podle společnosti Forbes je Coca-Cola pátou nejhodnotnější značkou na světě. Značka Coca-Cola 
má hodnotu 56 miliard dolarů.
Kromě toho má Coca-Cola jedinečnou distribuční síť. Má největší nápojový distribuční systém na 
světě. Ze zhruba 59 miliard celosvětově spotřebovaných nápojů po celém světě pochází od 
společnosti Coca-Cola více než 1,9 miliardy.
Tyto vlastnosti umožňují společnosti Coca-Cola zůstat vysoce ziskovou i během recese.
Společnost se během Velké recese velmi dobře držela:

• Zisk na akcii za rok 2007 byl 1,29 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 byl 1,51 USD (17% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2009 byl 1,47 USD (3% pokles)
• Zisk na akcii za rok 2010 byl 1,75 USD (19% nárůst)

Nejen, že Coca-Cola přežila Velkou recesi, ale také se ji dařilo. Coca-Cola zvýšila zisk na akcii o 
36% od roku 2007-2010. To ukazuje trvanlivost a sílu obchodního modelu společnosti Coca-Cola.

Ocenění a očekávané výnosy
Coca-Cola očekává, že se upravený zisk na akcii sníží o 2% oproti minulému zisku 1,91 dolaru na 
akcii. Za předpokladu, že Coca-Cola udrží zisky stabilní na úrovni 1,91 USD za akcii, akcie se 
obchodují za poměr ceny a zisku 24.
Jedná se o prémii přibližně 26% oproti průměrnému poměru ceny a zisku společnosti Coca-Cola ve 
výši 19 za posledních 10 let.
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Zdroj: Value Line

Ocenění společnosti Coca-Cola ve skutečnosti není tak vysoké jako tomu bylo roku 2001-2002, 
protože brzy následovalo prodloužené období značného několikanásobného zmenšení.
Zdá se, že to znamená, že akcie společnosti Coca-Cola jsou spravedlivě oceněné a možná mírně 
nadhodnocené, vzhledem k nízkému nárůstu zisku společnosti v posledních letech.
Pokud by ocenění společnosti Coca-Cola zůstávalo stejné, může společnost dosáhnout kladných 
výnosů pro akcionáře prostřednictvím růstu zisků a dividend.
Prognóza potenciálních výnosů je následující:

• 1% -3% růst organických tržeb
• 0,5% rozšíření marže
• 2% zpětný odkup akcií
• 3,3% dividendový výnos

Dokonce i s nízkým růstem organických tržeb, by Coca-Cola mohla stále dosahovat výnosů 
přibližně 6% -9% ročně, včetně dividend.
Dividenda je bezpečná a má prostor pro mírný růst. Coca-Cola má současnou roční výplatu ve výši 
1,48 USD na akcii, což představuje výplatní poměr ve výši 77% na základě očekávaného zisku na 
akcii za rok 2017.
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Závěrečné myšlenky
Coca-Cola učinila velké kroky, aby změnila své portfolio tak, aby splňovala měnící se chuť 
zákazníků. Je vybudován velký sortiment džusů a čajů, který je určen pro spotřebitele, který se více 
stará o své zdraví.
Je třeba udělat více práce, diverzifikovat je od sody. Momentum se v poslední době zpomalilo, ale 
společnost každým rokem stále zvyšuje zisky a dividendy.
I když akcie nejsou výrazně podhodnoceny, je to stále cenná dividendově růstová akcie.
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Dividendový aristokrat: Wal-Mart
• Wal-Mart je největší maloobchodník na světě na základě prodejů.
• Společnost dokázala zvýšit své tržby z elektronického obchodování o neuvěřitelných 50% 

ve svém posledním čtvrtletí.
• Je Wal-Mart obchodován za férovou cenu po jeho hvězdném výkonu?

První dividenda společnosti Wal-Mart byla 0,05 USD na akcii, zaplacená v roce 1974. Od té doby 
každoročně zvyšuje dividendu a nyní vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 0,51 USD na akcii.
Rok 2017 byl pro mnoho maloobchodníků velmi obtížný rok. Hrozba elektronického obchodování, 
vedená internetovým maloobchodním gigantem AMAZONEM ( AMZN ),
způsobila obrovskou díru v maloobchodních prodejnách, zejména v těch s velkým zastoupením 
kamenných prodejen.
Wal-Mart se však v letošním roce velmi dobře ujal. Akcie společnosti Wal-Mart dosáhly 
meziročního růstu 40%, neboť Wal-Mart prokázal, že je nejlépe vybavený maloobchodník k tomu, 
aby mohl konkurovat Amazonu.

Přehled podnikání
První obchod Wal-Mart byl otevřen v roce 1962 v Rogersu v Arkansasu. Založil ho Sam Walton, 
který zahájil podnikání s jednoduchou vizí: nabídnout nejnižší ceny. Tato filozofie vedla k 
obrovskému růstu společnosti Wal-Mart v průběhu let.
Wal-Mart se začal veřejně obchodovat v roce 1972. V té době měl 51 obchodů a roční obrat 78 
milionů dolarů.
Dnes Wal-Mart generuje roční obrat ve výši 485 miliard dolarů. Provozuje více než 11 600 
obchodů, umístěných ve 28 zemích po celém světě.

Zdroj: 2017 Factbook , strana 5
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Segment Wal-Mart USA zahrnuje maloobchodní prodejny ve všech 50 státech USA,
Washington DC a Puerto Rico. Zahrnuje také digitální podnik Wal-Mart. Walmart
International působí ve 27 zemích mimo USA.
Nakonec, Sam's Club se skládá z členských klubů a působí ve 48 státech v USA a v Puerto Rico.
Zisk na akcii společnosti Wal-Mart klesl ve fiskálním roce 2017 o 4%, neboť
společnost urychlila své strategické investice do růstu. Dobrou zprávou je, že tyto investice 
poskytly společnosti návrat k růstu.

Perspektivy růstu
Celkové tržby společnosti Wal-Mart vzrostly v loňském čtvrtletí o 4,2% na 123 miliard dolarů. 
Srovnatelný prodej v USA vzrostl o 2,7% díky zvýšení provozu o 1,5%. Tržby z elektronického 
obchodu v USA vzrostly za čtvrtletí o 50%.
Wal-Martova obnova je způsobena především investicemi do elektronického obchodu. E-commerce
tržby dosáhly 15 miliard dolarů v posledním fiskálním roce a nadále rostly vysokou sazbou každého
čtvrt roku.

Zdroj: 2017 Factbook , strana 4

Společnost Wal-Mart také učinila řadu akvizic k urychlení svého růstu elektronického obchodu, 
včetně nákupu společnosti Jet.com ve výši 3,3 miliardy dolarů . Má také investiční podíl na čínském
e-commerce serveru JD.com.
Dalším růstovým katalyzátorem pro Wal-Mart je mezinárodní růst. Společnost očekává otevření 
255 nových mezinárodních obchodů každý rok v letech 2018 a 2019. Naopak, Wal-Mart otevře v 
příštím roce v USA méně než 15 Supercenter.
Nové mezinárodní prodejny se zaměří na Mexiko a Čínu, které jsou pro Wal-Mart
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významnou příležitostí růstu. Obě země mají velký počet spotřebitelů a vysoký
hospodářský růst. Například v posledním čtvrtletí Walmex vzrostl srovnatelný prodej o 7%, zatímco
v Číně vzrostl tržby o 4%.Za fiskální rok 2018 společnost Wal-Mart očekává upravený zisk na akcii
ve výši 4,38 až
4,46 USD. To by představovalo růst 1,4% až 3,2% oproti předchozímu fiskálnímu roku. To by mělo
umožnit společnosti Wal-Mart pokračovat ve zvyšování dividendy.

Konkurenční výhody, výkonnost v recesi
Hlavní výhodou společnosti Wal-Mart je její masivní měřítko. Obchod Wal-Mart se nachází v 
okruhu 10 mil od přibližně 90% americké populace.
Jeho distribuční efektivita umožňuje společnosti Wal-Mart udržet nízké přepravní náklady.
Může přenášet tyto úspory na zákazníky prostřednictvím každodenních nízkých cen.
Společnost Wal-Mart si udržuje svou sílu značky prostřednictvím reklamy. Vzhledem k obrovským 
finančním zdrojům si Wal-Mart může dovolit věnovat značnou část na reklamu:

• 2015 reklamní náklady ve výši 2,4 miliardy dolarů
• 2016 reklamní náklady ve výši 2,5 miliardy dolarů
• 2017 reklamní náklady ve výši 2,9 miliardy dolarů

Konkurenční výhoda společnosti Wal-Mart je kromě nízko nákladového lídra ve slevových 
prodejních prostorech pro společnost stabilní ziskovost. To platí i v době recese.
Wal-Mart se během Velké recese projevil fenomenálně dobře. Společnost v tomto období 
každoročně neustále zvyšovala zisk na akcii.

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 3,16 dolarů
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 3,42 USD (nárůst o 8,2%)
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 3,66 USD (7% nárůst)
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 4,07 USD (11% nárůst)

Byl to velmi impozantní výkon, v jedné z nejhorších recesí za poslední desetiletí. Růst společnosti 
Wal-Mart naznačuje, že společnost může skutečně profitovat z recese. Jako nízkonákladový lídr v 
maloobchodě vidí Wal-Mart pravděpodobně vyšší hospodářský růst v době hospodářského poklesu, 
neboť spotřebitelé se odvracejí od maloobchodníků s vyššími cenami.

Ocenění a očekávané výnosy
Vedení společnosti Wal-Mart očekává, že společnost bude vykazovat upravený zisk na akcii ve výši 
4,38 až 4,46 dolarů za rok 2017. Ve středu tohoto odhadu pro celý rok má akcie poměr ceny a zisku 
přibližně 21,8.

267



Zdroj: Value Line

Jak můžete vidět, aktuální ocenění společnosti Wal-Mart stojí výrazně nad historickými úrovněmi. 
Za posledních 10 let měla akcie průměrný poměr cena / zisk 14,6. Wal-Mart je v současnosti oceněn
zhruba 50% nad desetiletým průměrem.
Akcie nezahrnovaly poměr ceny a zisku nad 22 roku 2004. Brzy následovalo
dlouhé období sníženého poměru cena / zisk, který většinu času za posledních deset let byl 
poloviční.
Kromě výše uvedeného ocenění bude společnost Wal-Mart vytvářet výnosy z růstu
zisků a dividend. Projekce očekávaných výnosů je níže:

• 2% - 3% růst tržeb
• 2% - 3% zpětný odkup akcií
• 2% dividendový výnos

V tomto scénáři by celkové výnosy dosáhly přibližně 6% -8% ročně. Avšak aktuální poměr ceny k 
zisku by mohl negativně ovlivnit celkové výnosy. Pokud by se Wal-Mart vrátil k průměrnému 
ocenění za posledních 10 let, akcie by klesly přibližně o 33%.
V důsledku toho se zdá, že společnost Wal-Mart je nadhodnocená.
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Závěrečné myšlenky
Do roku 2017 se Wal-Mart potýkal s dlouhým obratem. Společnost však tento rok učinila velké 
pokroky, zejména v oblasti elektronického obchodování. To mu umožnilo mnohem efektivněji 
konkurovat Amazonu než většině ostatních maloobchodníků.
Není překvapením, že akcie společnosti Wal-Mart vyčnívají mezi představiteli maloobchodu. 
Zatímco byli odměněni investoři, kteří byli dostatečně trpěliví, a vyčkávali na obrat, je nepříznivým
výsledkem působivé rallye společnosti Wal-Mart fakt, že se již nejeví jako atraktivní investice.
Avšak společnost Wal-Mart by měla nadále vytvářet stabilní růst zisků a skromně každoročně 
zvyšovat své dividendy. To z něj činí kvalitní akcii k držení pro dividendově růstové investory.
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Dividendový aristokrat: Walgreens Boots Alliance
• Walgreens zvýšil dividendu 42 let za sebou.
• Společnost má silné střednědobé vyhlídky růstu díky nedávné akvizici Rite Aid.
• Kromě toho byla cena společnosti stlačena dolů obavami, že Amazon vstoupí na trh.
• Je Walgreens vhodný ke koupi za aktuální cenu?

Walgreens zvýšil dividendu 42 let za sebou. Monentálně Walgreens zažívá náročné období. Akcie v 
roce 2017 poklesly přibližně o 15%. Pesimismus se však zdá být neoprávněný. Walgreens má silnou
značku a je lídrem v oboru. Ještě má dost prostoru pro budoucí růst a má dlouhou historii 
každoročního zvýšení dividend. V důsledku toho jsme přesvědčeni, že Walgreens představuje 
atraktivní nákup.

Přehled podnikání
Společnost Walgreens byla založena až v roce 1901. Ve své současné podobě působí společnost od 
roku 2014 poté co se spojila Walgreens se společností Alliance Boots.

Fúze vytvořila největší maloobchodní lékárnu v USA a Evropě. Dnes Walgreens provozuje více než
13 200 obchodů v 11 zemích.

Zdroj: 2017 Výkaz zisku , strana 21

Sentiment investorů za uplynulý rok ztratil kvůli obavám z rostoucí konkurence online 
maloobchodních gigantů, jako je Amazon ( AMZN ).
Je to náročné období pro všechny maloobchodníky. Rychlý růst elektronického obchodu vyvíjel tlak
na prodejce v kamenných obchodech.
Nicméně, Walgreens nezpomalil. Společnost nedávno uzavřela fiskální rok 2017 a výsledky byly 
velmi silné.
Společnost Walgreens zaznamenala za fiskální rok nárůst očištěného zisku na akcii o 11% díky 
nárůstu prodejů o 3,3%. Po očištění o kurzovní rozdíly, se zisk na akcii ve fiskálním roce 2017 
zvýšil o 13%.
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Poslední čtvrtina byla obzvláště působivá. Walgreens předčil odhady analytiků jak v tržbách, tak v 
zisku na akcii. Tržby vzrostly nad očekávání o 220 milionů dolarů, zatímco zisk byl vyšší o 0,10 
dolaru na akcii.
V posledním čtvrtletí vzrostl přímý prodej v lékárnách a na předpis o 5,6% a 8,7% na srovnatelném 
základě.

Zdroj: 2017 Výkaz zisku , strana 6

Mezi nejsilnější oblasti podnikání patřily maloobchodní lékárny a farmaceutické velkoobchodní 
segmenty v USA, které v loňském roce zvýšily provozní zisk o 6,5% a 31%.
V příštím roce a v dalších letech by mělo být spousta prostoru pro růst díky organickému růstu a 
nedávné významné akvizici.

Perspektivy růstu
Walgreensovým nejdůležitějším katalyzátorem v USA je růst prostřednictvím nových obchodů a 
zákazníků. Toho dosáhne prostřednictvím akvizic.
Například Walgreens nedávno získala více než 1900 obchodů Rite Aid ( RAD ), tři distribuční 
centra a související zásoby za 4,375 miliardy dolarů. Obchod bude dokončen počátkem roku 2018.
Transakce Rite Aid pomůže Walgreenům zvýšit zisky několika způsoby. Okamžitým zvýšením 
růstu tržeb a dalšími finančními výhodami.
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Zdroj: 2017 Prezentace výsledků , strana 18

Walgreens přebírá závazky v oblasti nemovitostí, ale nepřebírá žádný dluh. Akvizice by také měla 
vést k daňové výhodě z odpisování nehmotného majetku.
K zrychlení růstu zisku dopomůže i synergie nákladů. Vzhledem k
tomu, že Walgreens a Rite Aid mají téměř identické operace, Walgreens bude schopen eliminovat 
duplicitní funkce v podnikání. Walgreens očekává realizaci více než 300 milionů dolarů ročních 
úspor nákladů do roku 2021.
Pro fiskální rok 2018 společnost Walgreens očekává upravený zisk na akcii ve výši 5,40 až 5,70 
USD. Střed tohoto odhadu by znamenal růst zisku o 9% v roce 2018, což by znamenalo další rok s 
výrazným růstem zisku.

Konkurenční výhody,výkonnost v recesi
První konkurenční výhodou pro společnost Walgreens je její rozsah. Walgreens má téměř 400 
distribučních center, které zásobují přibližně 230 000 lékáren, lékařů, zdravotních středisek a 
nemocnic.
Navzdory obtížím, s nimiž se potýká maloobchod, stále existují provozní výhody fyzických 
obchodů. Většina Američanů žije v krátké vzdálenosti od obchodu Walgreens. Z toho důvodu je pro
konkurenty velmi obtížné získat podíl na trhu.
Walgreens zvlášť využívá silnou značku a působí ve stabilním průmyslu. Spotřebitelé nemohou žít 
bez lékařských předpisů a zdravotnických prostředků. To pomáhá ziskům zůstat nad vodou i během 
recese.
Například Walgreens utrpěl během Velké recese jen mírný pokles zisků na akcii:

• Zisk na akcii za rok 2007 činil 2,03 USD
• Zisk na akcii za rok 2008 činil 2,17 USD (nárůst o 6,9%).
• Zisk na akcii za rok 2009 činil 2,02 USD (pokles o 7,2%).
• Zisk na akcii za rok 2010 činil 2,16 USD (nárůst o 6,9%)

Společnost Walgreens zaznamenala meziroční nárůst zisků na akcii v letech 2007 až 2009. 
Následovala tento výkon nárůstem zisku o více než 20% v roce 2011. Je zřejmé, že Walgreens má 
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obchodní model odolný vůči recesi, který pomáhá pokračovat ve zvyšování dividend každý rok.

Ocenění a očekávané výnosy
Společnost Walgreens měla upravený zisk na akcii ve výši 5,10 USD ve fiskálním roce 2017. V 
důsledku toho se akcie obchodují za poměr ceny a zisku 13,9. Toto je nízké ocenění pro tak vysoce 
ziskovou společnost se silnou značkou a vedoucí pozicí ve svém oboru.
Navíc se společnost Walgreens jeví jako podhodnocená, a to jak na trhu, tak na vlastních 
historických průměrech. Index S & P 500 má průměrný poměr cena / zisk 25.
Za posledních 10 let měl Walgreens průměrný poměr ceny a zisku 17,3.

Zdroj: Value Line

To znamená, že společnost Walgreens se v současné době obchoduje s 20% slevou oproti svému 
10letému průměru. Tato sleva se zdá být neoprávněná, protože Walgreens stále zvyšuje zisky a to 
zdravým tempem.
Proto by akcie mohly zaznamenat zvýšení svého poměru cena / zisk, což by zvýšilo návratnost. 
Pokud by se akcie společnosti Walgreens obchodovaly až za 10-letý průměrný poměr ceny a zisku 
17,3 bodu ze současné úrovně 13,9, získala by 25% výnos.
Navíc společnost Walgreens bude vytvářet výnosy z růstu zisku a dividend. Očekávané výnosy 
mohou být následující:

• Růst zisku o 7% až 9% ze srovnatelných prodejů v prodejnách, růstu počtu obchodů a 
zlepšení marží

• 1% zpětný odkup akcií
• 2,3% dividendový výnos
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V této prognóze by celkové výnosy dosáhly přibližně 10% až 12% ročně, a to z růstu zisků a 
dividend. To však nezahrnuje dopad rostoucího násobku ceny a zisku.
Jak již bylo zmíněno výše, Walgreens by mohl vrátit 25%, pokud by se jeho ocenění více přiblížilo 
desetiletému průměru. Pokud by to trvalo pět let, přidalo by se zhruba 5% ročně k celkovým 
výnosům společnosti Walgreens. To by vedlo k celkovému očekávanému výnosu ve výši 15% až 
17% ročně.

Závěrečné myšlenky
Pokud jde o maloobchodní akcie, na trhu existuje velký strach. To je zřejmé, i pro silné 
maloobchodníky, jako je Walgreens.
Konkurenční tlaky způsobily, že se ocenění snížilo, ale to by se mohlo změnit, jakmile strach zmizí.
Walgreens je stále silná společnost, s dobrou značkou a pozitivními růstovými vyhlídkami.
Walgreens by nemělo mít žádné potíže s každoročním zvýšením dividendy. A akcie považujeme za 
výrazně podhodnocené.
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Shrnutí
Seznam dividendových aristokratů není jediný způsob jak rychle vyscreenovat firmy, které platí 
pravidelně se zvyšující dividendy.

Existuje seznam s 250 podniky vyplácející zvyšující se dividendu deset let a více.

Seznam takzvaných dividendových králů, který se skládá z dvaadvaceti podniků vyplácejících 
zvyšující se dividendu více než padesát let.

Seznam Blue Chips podniků, které mají již stoletou historii a dividendu vyšší než 3%.

Seznam akcií s vysokou dividendou zahrnující 400 firem s dividendou nad 5%

A také seznam akcií vyplácejících dividendu měsíčně. Zatím existuje 29 takových společností.

Na seznamu dividendových aristokratů není nic magického. Je to „jen“ sbírka vysoce kvalitních 
firem přátelských ke svým akcionářům, které mají silnou konkurenční výhodu. Držení těchto firem 
v dlouhodobém horizontu bude mít pravděpodobně za následek příznivou dlouhodobou výkonost. 
Máte na výběr v tom jaký typ podnikání koupit. Můžete si koupit slabou firmu nebo vynikající 
podnik. Často vynikající podniky nejsou dražší (na základě jejich poměru ceny k zisku) než 
průměrné podniky.

“When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite 
holding period is forever.”

 – Warren Buffett

Zdroj: 

Originální analýzy jsou publikovány v anglickém jazyce na webu suredividend.com – Všechny 
námi publikované analýzy v českém překladu jsou oficiálně schváleny majitelem společnosti 
suredividend.

Zřeknutí se odpovědnosti:

Nemáme obchodní vztahy s žádnou společností. Tyto analýzy neslouží jako investiční doporučení. 
Veškeré Vaše kroky konzultujte s odborníkem. Za případné ztráty neneseme žádnou odpovědnost.
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