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InCap OYJ („InCap“ nebo „Společnost“) je finská společnost
podnikající v odvětví tzv. Electronic Manufacturing Services (EMS).
Historie Společnosti sahá až do roku 1985, InCap jako takový však
vznikl o sedm let později fúzí tří společností, z nichž každá podnikala
v jiném odvětví. Postupem času se Společnost vyprofilovala v oblasti
výroby elektroniky a nábytku na zakázku pro koncové značky
(„contract manufacturer“). Dnes je InCap čistě výrobcem
elektronických zařízení jako jsou PCB (Printed Circuit Boards, desky
plošných spojů), box-build assembly či výroba prototypů. Společnost
má sídlo v Helsinkách, výrobní závody v Estonsku a Indii a od roku
1997 se obchoduje na burze v Helsinkách.

Electronic Manufacturing Services -- EMS

Termínem Electronic Manufacturing Services se označují společnosti,
jež navrhují, vyrábějí, testují a poskytují poprodejní servis
elektronických komponentů a elektronických sestav pro OEM výrobce.
Jednoduše řečeno se jedná o poskytování služeb v oblasti výroby
elektroniky. Střeva Vašeho laptopu či smartphonu, tzn. kupříkladu
procesor, základní deska či Wi-Fi modem, nejsou vyrobeny samotným
Apple nebo Dell, ale některým z OEM (např. Foxconn). Foxconn však
tyto komponenty rovněž nevyrábí sám, ale nakupuje od různých
dodavatelů (např. Broadcomm, Qualcomm), jež si obratem nechávají
tyto komponenty vyrábět od různých EMS firem.

EMS datuje své začátky do 70. let, kdy byla založena společnost
Solectron. Do té doby většina OEM či výrobců elektroniky používala
vlastní kapacity. Vznik EMS umožnil outsourcing a uvolnění těchto
interních kapacit. Rovněž odpadla potřeba držet skladové zásoby, což
vedlo k optimalizaci cashflow. Byznys model EMS firem se tedy
primárně zaměřuje na efektivitu výroby a úspory z rozsahu. Druhým
milníkem byl vznik metody Surface-mount Technology neboli SMT
(česky povrchová montáž). SMT umožnilo přímé osazování
elektronických součástek na povrch plošných spojů, což vedlo
k postupné miniaturizaci součástek a umožnilo sériovou výrobu
elektroniky ve velkém množství.

Vývoj EMS do budoucna

Trh EMS se dá označit za silně fragmentovaný, a to jak v evropském,
tak i celosvětovém měřítku. V Evropě působí cca 2 000 společností
v oboru EMS a celkové tržby za rok 2018 se odhadují na 42 mld. EUR
(celosvětově nejméně 300 mld. EUR). Průměrný růst v letech 2013 –
2018 dosáhl téměř 5 % p.a. Celosvětový trh by však měl růst
rychlejším tempem, a to díky každoročně vyšší penetraci spotřební
elektroniky. Elektronika je v současné době k vidění na téměř každém
rohu a nemusí se nutně jednat o iPhone či MacBook. Vzpomeňme na
bezdrátová sluchátka, chytré televize, automaty na jízdenky,
zdravotnická zařízení (CT, MRI, infúzní pumpy, monitory), průmyslová
automatizace (roboti), osvětlení (LED), automotive (navigace) či
aerospace. EMS společnosti by tak v nejbližší době o hladu býti
neměly.

A co konkrétně InCap?

InCap patří svou velikostí mezi (velmi) malé hráče (E2019 tržby
70 mil. EUR) a neřadí se tak ani mezi prvních 20 největších
evropských EMS (např. německý Zollner dosahuje tržeb 1 mld. EUR).
Co však InCap ztrácí na velikosti, dohání v ostatních důležitých
ukazatelích. Od restrukturalizace, kterou si Společnost prošla v letech
2013-2014, rostou tržby v průměru o 25 % p.a. Tento růst je sice
dlouhodobě neudržitelný, což přiznává i management firmy, InCap
však stále disponuje dostatečnou výrobní kapacitou pro budoucí silný
růst.

InCap provozuje dva výrobní závody, a to v Estonsku a Indii. Závod
v Estonsku prošel v roce 2018 modernizací výrobních kapacit a
v indickém závodě došlo k rozšíření. Estonský závod se zaměřuje na
technologicky náročnější produkci a zákazníky jsou primárně
společnosti v oblasti průmyslové, zdravotní a spotřebitelské
elektroniky. Indický závod dodává svou produkci do oblasti
telekomunikací a energetiky.

Lednová akvizice AWS Electronics Group

V lednu 2020 InCap koupil britskou společnost AWS Electronics Group
(AWSEG). ASWEG se zaměřuje na více specializované aplikace
v oblasti EMS. InCap si od této akvizice slibuje rozšíření produktového
portfolia a posílení tržní pozice. Vzhledem ke své velikosti a relativně
rozumné valuaci by se však InCap mohl výhledově naopak stát
akvizičním terčem někoho z velkých hráčů. Tomu by nahrávala i velice
fragmentovaná struktura EMS trhu.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:

InCap nabízí dobrou příležitost kapitalizovat na růstu oboru EMS.
InCap je sice malou společností, avšak s dlouhou historií v oboru.
Společnost tak doporučujeme zařadit do portfolia.

Celkové tržby InCap dosáhly v roce 2018 téměř 59 mil. EUR, což bylo meziročně
o 21,5 % více. Rok 2018 tak byl pokračováním silného růstu z předešlých let.
Společnosti se dařilo navyšovat zakázky jak od stávajících, tak i od nových zákazníků.

EBITDA dosáhla 9,1 mil. EUR při marži 15,4 %, což je pro obor EMS vysoce
nadprůměrné číslo. Poslední 3 roky se EBITDA marže konstantně drží nad 10 %,
kdežto medián EBITDA marže skupiny porovnatelných společností dosahuje 6,1 %.

Čistý zisk rovněž v posledních letech zaznamenal silný růst (téměř se ztrojnásobil), a
to díky dvěma faktorům – prvním z nich je lepší provozní ziskovost a zároveň klesající
zadlužení. Čistý dluh aktuálně dosahuje pouze 0,11 násobku EBITDA.

V lednu 2020 Společnost provedla akvizici AWSEG, což by mělo mít v roce 2020
výrazný dopad na tržby, které by tak měly dosáhnout přibližně 118 mil. EUR. Čistý
zisk odhadujeme na cca 9,6 mil. EUR při čisté marži 8,1 % (vážený průměr čisté
marže InCap 9,5 % a 5 % v případě ASWEG).

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
InCap patří v oboru EMS k nadprůměrně ziskovým společnostem a zároveň disponuje
velmi silnou rozvahou s minimálním zadlužením. Jediným negativem je relativně
velká závislost na dvou hlavních zákaznících, jež generují cca 68 % tržeb (2018). Z
pohledu finanční analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení ICP1V.HE (Reuters)

Měna / trh EUR / OMX Nordic Exchange Helsinky

Aktuální cena 19,20 EUR

Tržní kapitalizace 83,81 mil. EUR (micro-cap)

Beta 0,55

Dividendový výnos 0,00 %

PE (LTM) / Est. PE (FY2019) 10,37 / 10,71

Tržby dle segmentu N/A

Tržby geograficky (FY2018)

71 % Evropa
11 % Severní Amerika
15 % Asie
3 % Austrálie
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

MAX. UPSIDE +81,25 %

MAX. DOWNSIDE -20,83 %

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

Závěr citlivostní analýzy a doporučení správní rady:
V případě optimistického scénáře předpokládáme cenu akcií 26 EUR
(+36 %) v roce 2020. Dále 30,8 EUR (+60 %) v roce 2021 a 34,8 EUR
(+81 %) v roce 2023. Předpokladem je úroveň násobku P/E až na úrovni
14x v roce 2022 (sblížení s mediánem peer group).

V rámci základního scénáře, který počítá s pomalejším přibližováním P/E
mediánové úrovni (12x v roce 2022), předpokládáme cenu v roce 2020 na
úrovni 23,9 EUR (+24 %), v roce 2021 na úrovni 27,2 EUR (+42 %) a v
roce 2023 cenu 29,8 EUR (+55 %).

V případě krizového scénáře předpokládáme P/E na úrovni 7x. V takovém
scénáři by se mohla cena propadnout až na 15,2 EUR v roce 2020 (-21 %)
a 17,4 EUR v roce 2023 (-9 %).

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ SPRÁVNÍ RADY FONDU

DISCLAIMER: Informace a investiční doporučení byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Ostrovní 126/30 („Společnost“) ve spolupráci s
analytickým týmem poradenské společnosti STARTEEPO s.r.o. Společnost podléhá regulaci a dohledu České
národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace
nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v investičním doporučení
uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech
společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených
informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné
a základní představy o dané otázce či tématu. Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby
v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn
investičního doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic
do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného
rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří
o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
e jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně
investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona,
majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací
třetími osobami.

PEERS P/S P/B P/E
Est. 
P/E

D/E ROE
Mcap 

(mld. USD)
Revenues CAGR 

2018 – 2021
Div. Yield

Foxconn 0,24 1,06 12,40 11,95 0,63 0,11 42,73 3,00% 4,33 %

Pegatron Corp 0,13 1,16 12,45 11,08 0,82 0,10 5,93 3,08% 5,15

Jabil Inc 0,25 3,56 32,91 11,85 1,44 0,11 6,52 3,70% 0,75 %

Scanfil Oyj 0,59 2,13 13,35 10,74 0,53 0,17 0,37 3,80% 2,54 %

Neways 0,21 1,08 9,00 10,13 - 0,13 0,12 3,81% 5,26 %

Sanmina Corp 0,29 1,46 17,35 11,43 0,23 0,09 2,42 - 0,00 %

Celestica Inc 0,19 0,83 8,86 17,27 0,53 0,10 1,13 -7,05% 0,00 %

Kitron ASA 0,62 2,74 15,53 13,95 1,19 0,19 0,22 13,60% 3,68 %

Kimball Electronics Inc 0,35 1,18 14,74 - 0,30 0,08 0,43 - 0,00 %

Plexus Corp 0,72 2,59 21,01 20,02 0,28 0,13 2,35 7,04% 0,00 %

Flex Ltd 0,27 2,44 - 10,97 1,07 -0,06 6,84 0,52% 0,00  %

Cicor Technologies Ltd 0,69 2,36 20,17 19,74 - 0,12 0,18 4,98% 1,63 %

Hanza AB 0,31 1,22 70,81 23,93 1,08 0,02 0,06 10,82% 1,39 %

Median 0,29 1,46 15,13 11,90 0,63 0,11 1,13 3,80% 1,39

Incap Oyj 1,26 4,30 10,80 10,71 0,3 0,50 0,10 29,45% 0,00 %

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 21,0 EUR (+9,95 %)

Struktura doporučení
1 - Strong buy (0), Buy (1)
0 - Hold (0)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Do peer skupiny jsme zařadili společnosti,
jež podnikají v oboru EMS. Celkově se jedná
o 13 společností.

Většina z těchto společností působí
celosvětově vzhledem ke globální povaze
hodnotového a dodavatelského řetězce ve
výrobě elektroniky.

Specifikem je rozpětí velikosti jednotlivých
společností. Největším zástupcem v peer
group je tak taiwanský Foxconn (market
cap 43 mld. USD), nejmenším potom
švédská Hanza AB (60 mil. USD).

Naše doporučení na společnost InCap OYJ zní BUY s roční cílovou cenou
23,9 EUR a 3Y cílovou cenou 29,8 EUR. Tato základní teze má dva
předpoklady. Prvním je růst EPS InCap až na 2,5 EUR v roce 2022 (+40 %
vs. E2019) a zároveň růst P/E až na úroveň 12x v roce 2022. Z byznysové
pohledu je InCap firmou s nadstandartním hospodařením v rostoucím
odvětví. Z valuačního hlediska se rovněž jedná o podhodnocenou
společnost vzhledem k fundamentům společnosti.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 1 - 3 %,
a to v případě 100% zainvestovanosti. Pro nákupy do portfolia
doporučujeme vyčkávat na příhodné tržní výkyvy a v případě krátkodobých
poklesů ceny akcie akumulovat. Pro tyto účely doporučujeme držet vyšší
podíl hotovosti v portfoliu.

Poslední změny investičních doporučení:

24. ledna 2019 - Inderes zvyšuje cílovou cenu na 21,0 EUR z 18,5 EUR;
doporučení Buy.

7. listopadu 2019 – Inderes snižuje cílovou cenu na 18,5 EUR z 20,5 EUR;
doporučení Sell.

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz
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Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
InCap je dle našeho názoru z pohledu relativní valuace spíše podhodnocená společnost, o to víc při pohledu na některé statistiky. ROE InCap se dlouhodobě drží
na vysokých dvouciferných hodnotách (průměr 2014 – 2018 36 %), přičemž medián dosahuje 11 % a nejlépe je na tom z peer group norský Kitron s 19 %.
Rovněž odhadovaný růst tržeb Společnosti a ziskovosti je silně nadprůměrný. Na druhou stranu se P/E společnosti pořád drží rozumných hodnot. Z pohledu peer
group analýzy tak doporučujeme titul zařadit do portfolia.
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