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Euronext – IPO
Cieľom je zvýšenie prevádzkovej efektivity
International Exchange Group (ICE) oznámila, že 19. júna
plánuje počiatočnú verejnú ponuku (IPO) akcií svojej
jednotky Euronext. Cieľom spoločnosti je získať v IPO
kapitál vo výške 800 miliónov až 1.158 miliardy eur.
Znamenalo by to zvýšenie ocenenia tohto operátora
finančných trhov až na 1.75 miliardy eur. ICE, ako matka
Euronext, ponúkne v IPO cez 60 percent svojho podielu,
inými slovami 42 miliónov akcií. Predpokladaná cena je
predbežne stanovená v rozmedzí 19-25 EUR za akciu.
Prevádzkovateľ búrz v Amsterdame, Paríži, Bruseli,
Lisabone a najnovšie aj v Londýne (Euronext dostal
„zelenú“ na prevádzkovanie burzových činností od
britského regulátora) sa tak stane nezávislou spoločnosťou
po prvý krát od roku 2007, kedy sa stala súčasťou NYSE
Euronext. Spoločný podnik bol potom v minulom roku
kúpený práve ICE za zhruba 8 miliárd dolárov. Cieľom
osamostatnenia Euronextu je predovšetkým zvýšenie
prevádzkovej efektivity a dosiahnutie úspory nákladov, čo
sa v konečnom dôsledku môže prejaviť vo zvýšení kvality
služieb a technologického zázemia Euronextu. Iné
dôvodmi, ktoré zvyšujú záujem investorov o toto IPO sú
napríklad to, že popri zotavovaní európskej ekonomiky sa
zvyšuje aj aktivita na trhu s cennými papiermi, a preto je tu
veľký predpoklad pre budúce napredovanie spoločnosti.
Vzhľadom k tomu, že na trhu sú prítomní high-frequency
a large-scale obchodníci, Euronext reprezentuje najhlbší
zdroj likvidity v Európe, čo vedie k zužovaniu spreadov
z obchodovania a eliminuje hrozbu volatilného kolísania
cien. V roku 2013 bolo cez Euronext upísaných (cez IPO),
viac než 100 miliárd eur, ktoré boli následne použité aj na
zvýšené financovanie európskej ekonomiky, vytváranie
pracovných miest a zabezpečenie rastu.
O IPO je veľký záujem
O akcie Euronextu je v primárnom úpise eminentný
záujem. Už dopredu je jasné, že skupina inštitucionálnych
investorov, medzi ktorých patrí BNP Paribas, Société
Generale, ABN amro, belgická vládna investičná skupina
SFPI, Euroclear a iní, dostanú 33 percentný podiel
emitovaných akcií s tým, že získajú 4 percentný diskont
z ceny IPO. Okrem toho sa rad ďalších veľkých investorov
zaviazal kúpiť ďalšie 2 percentá. Záujem takéhoto počtu
„veľkých hráčov“ nám napovedá veľa o stabilite
a potenciály spoločnosti.
Profil spoločnosti:
Euronext prevádzkuje regulované a transparentné akciové,
či derivátové trhy, ktoré ponúkajú účastníkom trhu ucelenú
radu služieb. Uspokojujú všetky ich potreby, vrátane
zjednodušenia verejnej ponuky a poskytnutia obchodného
zázemia pre akciové a derivátové produkty, ako aj
zabezpečenie trhových dát a zúčtovacie služby. Celková
ponuka služieb zahŕňa obchodovanie akcií, ETF, warrantov
a iných certifíkatov, dlhopisov, derivátov, komodít
a indexov. Euronext tiež využíva svoje skúsenosti
s prevádzkovania rôznych trhov tým, že poskytuje
technológie a riadené služby tretím stranám.

Grafické informácie
Graf č. 1: Vývoj ceny akcií Nasdaq
OMX Group, ročný graf

Graf č. 2: Vývoj ceny akcií Charles
Schwab, ročný graf

Graf č. 3: Vývoj ceny akcií ICE,
ročný graf

VYPRACOVAL
Ing. Miroslav Blahušiak, analytik
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava
e-mail: info@capitalmarkets.sk

www.capitalmarkets.sk
Tento materiál nie je a nesmie byť chápaný ako
investičné odporúčanie, ale iba ako východisko
pre
ďalšie
skúmanie
prostredníctvom
fundamentálnych
metód
oceňovania,
ako
i technickej analýzy vývoja ceny a objemov na
burze.
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
stránke
www.capitalmarkets.sk/ID.
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