Beyond Meat poprvé pod drobnohledem
výsledkové sezóny-nezklamal

Výrobce rostlinných alternativních potravin, Beyond Meat (NASDAQ: BYND), včera po uzavření
obchodní seance zveřejnil svůj první soubor výsledků jako veřejná společnost a výsledky byly
„chutné“.

Čistý zisk společnosti v prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhl 40,2 milionu USD, s čistou ztrátou 6,6
milionu dolarů (0,95 USD na akcii). Identické položky výsledků v prvním čtvrtletí roku 2018 činily
12,8 milionu USD a čistá ztráta 5,7 milionu USD (0,98 USD). S upraveným základem čistá ztráta
dosáhla 0,14 dolaru na akcii, což je o 1 cent více než v 1. čtvrtletí 2018 ve výši 0,13 USD na akcii.
Oba tyto základní fundamenty nicméně překonaly odhady analytiků. V průměru se předpokládalo, že
čisté tržby dosáhnou 38 milionů dolarů a že čistá ztráta na akcii bude činit 0,15 USD.
Lepší výsledky se ukázaly jako povzbudivé, ale co opravdu vypadá, že zapůsobilo na investory, je
poskytnutý výhled managementu společnosti. Beyond Meat zvýšila svůj odhad tržeb ve stávajícím
fiskálním roce na 210 milionů USD, což je o něco více než předchozí prognóza ve výši 205 milionů
dolarů. EBITDA by současně měla dosáhnout bodu hranice rentability, čímž by společnost udělala
čáru za předešlými ztrátovými roky. Kromě toho vedení společnosti dodalo, že aktuální odhady jsou,
když už něco, tak konzervativní.
Beyond Meat uvedla, že za prudkým nárůstem tržeb stojí z velké části silné prodeje jejího předního
produktu, Beyond Burgeru. Beyond Meat je od svého burzovního debutu horkým titulem a
zveřejněné výsledky by jej měly ještě více nažhavit. Akcie Beyond Meat v dnešním pre-marketu letí
vzhůru o 27,50 USD na akcii (27,49 %) na 126,56 USD za akcii.

Robert Černík, PRIME Brokers, 7.6.19

Zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com
NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU Z NOVINEK A INVESTIČNÍCH ANALÝZ TÝMU PRIME Brokers.
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU A TWITTERU.

autor: - zdroj: AGRÁRNÍ KOMORA ČR
vygenerováno v 23:55:20 dne 16. 10. 2019

