
 

  

 

 

 

 

Hospodárske výsledky firmy Helmerich & 

Payne, Inc. valcujú odhady analytikov:  
 

 

 

 

Spoločnosť Helmerich & Payne, Inc. dňa 31.1.2012 zverejnila 

svoje výsledky hospodárenia v prvom kvartáli fiškálneho roku 

2012. Medziročný rast tržieb v porovnateľnom období minulého 

roku predstavoval až 23 percent,  zisk na akciu bol na úrovni 3,99 

USD, vzrástol teda o 37 percent. Výsledky firmy prekonávajú 

odhady analytikov už tretí kvartál za sebou. Fiškálny rok 2011, 

ktorý skončil 30. septembra 2011, bol pre spoločnosť 

najúspešnejší, keď dosiahla prevádzkové tržby na úrovni 2,54 

miliárd dolárov, čo predstavuje medziročný rast o 35 percent. 

Tržby firmy rastú každým rokom a za posledných 5 rokov vzrástli 

o viac ako 70 percent. Čistý zisk v minulom roku v porovnaní 

s rokom 2010 sa skoro strojnásobil, keď dosiahol úroveň 434 

miliónov dolárov. Nárast tržieb je spôsobený najmä rastom počtu 

vrtných súprav, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zmluvným 

partnerom. Za posledných 5 rokov firma investovala do svojho 

portfólia vrtných súprav a zvýšila tak počet o viac ako 50 percent. 

Ku koncu fiškálneho roku vlastnila spoločnosť 248 súprav 

v stredozemí USA, 9 na pobreží USA a 24 vrtných plošín 

v ostatných krajinách sveta. Rozmiestnenie plošín 

a špecializovanie sa na oblasť USA, kde má firma viac ako 88 

percent svojich aktivít, umožňuje firme rátať s menším rizikom 

znárodnenia cudzieho majetku alebo rôznych prevratov v politicky 

nestabilných krajinách, v ktorých sa ťažia drahé kovy alebo ropa. 

Riziko v prípade vyhrotenia situácie v nepokojných regiónoch 

sveta, prípadný konflikt na Blízkom Východe, zablokovanie 

Hormuzského prielivu, alebo priamy konflikt Iránu s USA, by tak 

prispeli k rastu cien ropy, čo by motivovalo USA sústrediť sa na 

domácu produkciu, čo by malo pre tržby firmy Helmerich & 

Payne, Inc. pozitívny efekt. 
 

Profil: 
 

Helmerich & Payne, Inc. poskytuje pre rôzne ťažobné spoločnosti 

vrtné súpravy pre ropu a zemný plyn, príslušné vybavenie a 

personál na vykonávanie vrtných prác, taktiež pôsobí v oblasti 

prieskumu nálezísk ropy a zemného plynu. Firma taktiež pôsobí v 

oblasti nehnuteľností. Hlavné aktivity spoločnosti sa delia na 3 

častí: pozemné vrty v USA, vrtné plošiny na mori a medzinárodné 

vŕtacie práce. Pozemné vrty vykonáva najmä v štátoch Oklahoma, 

California, Texas, Wyoming, Colorado, Louisiana, Mississippi, 

Alabama, Arkansas, New Mexico, a North Dakota. Vrtné plošiny 

na mori má v oblasti Mexického zálivu, Kalifornii, Trinidade a 

oblasti rovníkovej Guiney. Počas fiškálneho roka končiaceho 

30.septembra 2011 spoločnosť operovala v 6 medzinárodných 

lokalitách - Ekvádor, Kolumbia, Argentína, Mexiko, Tunisko a 

Bahrajne. Spoločnosť Helmerich & Payne, Inc mala ku koncu 

fiškálneho roka 2011 celkovo 7 694 zamestnancov v USA a viac 

ako 1000 zamestnancov po celom svete. Firma bola založená v 

roku 1920 a sídli v meste Tulsa, štát Oklahoma. 
 

Cena: 
 
 

Cieľová cena 73,31 dolára bola určená násobkom priemerného 

očakávaného zisku na akciu EPSFY 9/12 5,067 dolára a 4 ročného 

mediánu P/E 14,47 spoločnosti Cieľová cena bola určená za 

predpokladu udržania ceny ropy nad 100 dolárov za barel na 

svetových trhoch. Prípadný pokles cien ropy pod 90 dolárov za 

barel, pokles svetového hospodárstva alebo recesia, by výrazne 

znížili schopnosť spoločnosti produkovať zisk, čo by mohlo mať 

negatívny vplyv na vývoj cien akcií na burze. 

 

 

Investičné odporúčanie 

Helmerich & Payne, Inc 

 

Cieľová cena: 73,31 USD 
Horizont:  STREDNODOBÝ 

Cena (21.2..2012, 22:00): 62.28 USD 
 
 

 

 

 

ÚDAJE O AKCII:  

Burza: NYSE 

Bloomberg: HP US Equity 

Trh. kapitalizácia: 6,69 mld. USD 

Priemer. denný objem:  106,9 mil. 

Free-float: 96.92 % 

P/E: 14.58 

Návratnosť kapitálu: 14.80 % 

Zisk na akciu (kĺzavý): 4.27 USD  

Dividendový výnos: 0,43 % 

Rast tržieb (2011/2010): 35.66 % 

Rast zisku (2011/2010): 177.77 % 

 

 

 

OČAKÁVANÉ 

UDALOSTI 
27.4. 2012 Hosp. výsledky Q2 FY12 

 

 

VÝVOJ CENY AKCIE: 

52 týždňové maximum  73.4 USD 

52 týždňové minimum 35.58 USD 

 

 

KÚPIŤ 

Upozornenie! Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k 

stratám. Všetky informácie týkajúce sa 

pravidiel vypracúvania a šírenia 

investičných odporúčaní podľa §132e až § 

132n zákona 566/2001 o cenných papieroch 

nájdete na www.capitalmarkets.sk/ID. 

Dohľad nad činnosťou spoločnosti 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. vykonáva 

Národná banka Slovenska. V budúcnosti nie 

je plánovaná aktualizácia investičného 

odporúčania. Zdroj informácií: Bloomberg.  
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