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Banco Santander Brazil S.A.,
najväčšie IPO od úspešného vstupu
spoločnosti VISA na burzu

Grafy – makroúdaje
za Brazíliu
8

Menšie, či mladšie spoločnosti hľadajú kapitál pre ďalší rast,
alebo veľké súkromné spoločnosti zvyšujú svoju prestíž
vstupom na najznámejšie burzy sveta. Spoločnosti uvoľňujú
prvý krát svoje akcie na verejné obchodovanie, teda na burzu
formou IPO – Initial public offering. Prvotný úpis akcií robí
manažér emisie, väčšinou konzorcium bánk, ktoré ponúka
akcie najmä dlhodobým inštitucionálnym investorom a iba
menšia časť je určená drobným investorom, zväčša v krajine,
v ktorej daná spoločnosť pôsobí.
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Brazília ukrýva vysoký potenciál
rastu – pre spoločnosti aj investorov
Brazília je piata najľudnatejšia krajina na svete s takmer 200
miliónovou populáciou. HDP na jedného obyvateľa za rok
2008 vo výške 9700 dolárov ponúka obrovský priestor pre
ekonomický rast, keď napríklad v USA je HDP na jedného
obyvateľa 46000 dolárov. Demografická krivka je v Brazílii
v omnoho lepšej situácii ako v postupne starnúcej západnej
Európe alebo Japonsku. Medzikvartálny pokles HDP
v Brazílii v prvom štvrťroku 2009 bol 0.8 percenta, čo bolo
mimoriadnym pozitívom oproti očakávaniam až 1.9
percenta. V 2. štvrťroku 2009 HDP Brazílie štvrťročne
vzrástlo už o 1.91 percenta. Domáca spotreba však naďalej
rástla, v prvom kvartáli 2009 posilnila štvrťročne o 0.7
percenta. Inflácia sa neustále drží pod cieľom 6.5 percenta,
čo umožnilo centrálnej banke znížiť v júli 2009 hlavnú
úrokovú sadzbu na 8.75 percenta, čo predstavuje voči
decembru 2008 pokles o 5 percent a neustále vytvára
obrovský priestor pre prípadnú ďalšiu monetárnu politiku
v krajine. Poskytovanie rôznych druhov úverov v krajine
aktuálne rastie približne 20 percentným tempom. Brazílsky
index Bovespa posilnil od dna v októbri 2008 už o takmer
110 percent a je jedným z najrýchlejšie rastúcich indexov na
svete.
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Tento materiál 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. Spoločnosť
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je
subjekt regulovaný Národnou bankou
Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg
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Banco Santander
Brazil S.A.

Banco Santander Brazil S.A.
Banco Santander Brazil je tretia najväčšia neštátna banka
v Brazílii a štvrtá najväčšia vôbec s 10 percentným podielom
na trhu. V auguste 2008 Banco Santander Brazil kúpila
podľa aktív štvrtú najväčšiu neštátnu banku v Brazílii –
Banco Real, aj vďaka čomu sa jej podarilo čisté úverové
portfólio k 31. decembru 2008 oproti polroku 2008 takmer
strojnásobiť, vklady zvýšiť o 164 percent na 124 miliárd
realov (približne 68 miliárd USD) a počet pobočiek zvýšili
z 1546 až na 3603. Za prvý polrok 2009 dosiahla banka čistý
zisk 2.445 miliárd realov (1.253 miliardy USD pri kurze
1.9516 z 30.6.2009). Tržby spoločnosti rástli od roku 2005
do 2007 priemerne o 10 percent ročne (pre akvizíciu v roku
2008 nie je možné výsledky z rokov 2008 a 2009 medziročne, či
medzipolročne porovnať).

Banco Santander Brazil ponúkne na burzu formou IPO svoje
akcie v hodnote až 7.3 miliárd amerických dolárov, čo bude
najväčšie IPO od úspešného vstupu spoločnosti VISA na
burzu v hodnote 17.9 miliárd dolárov v marci minulého roka.
V Brazílii, čo sa týka finančného objemu, to bude najväčšie
IPO v histórii vôbec. Po IPO bude Santander Spain naďalej
kontrolovať takmer 85 percentný balík akcií banky.
Brazílska banka ponúkne investorom 525 miliónov jednotiek
v hodnote 22 až 25 brazílskych realov (približne 12.2 až 13.9
USD), jedna jednotka bude predstavovať 55 bežných akcií
a 50 prioritných akcií v Banco Santander (Brasil) S.A.
Úpisná cena by mala byť známa 6. októbra 2009 a akcie
banky by sa formou ADR mali začať obchodovať na
americkej burze NYSE 7. októbra 2009. V Sao Paulo vstúpia
akcie na burzu až 8. októbra. Santander plánuje použiť časť
zdrojov na otvorenie až 600 nových pobočiek v Brazílii do
roku 2013.
Španielska finančná skupina Santander zahŕňa banky v
continentálnej Európe, Veľkej Británii a Latinskej Amerike.
Najvyššiu perspektívu rastu predstavujú samozrejme trhy
Latinskej Ameriky, kde skupina kontroluje banky v Brazílii,
Mexiku a Chile. Na burze sa už obchodujú napríklad akcie
španielskej Banco Santander, ktoré po dosiahnutí dna
v marci 2009 posilnili až o 240 percent, či Banco Santander
Chile, ktoré za rovnaké obdobie vzrástli o 77 percent. Bežný
investori v krajinách Európy, Hong Kongu, Číny, Singaporu,
Japonska, Austrálie, Kuwaitu, Qataru, Spojených Arabských
Emirátov, či Saudskej Arábie sa nebudú môcť zúčastniť
primárnej emisie, ale prvou možnosťou kúpiť akcie Banco
Santander Brazil bude pre nich až 7. október 2009 na burze
NYSE v USA, preto môžeme očakávať vysoký záujem zo
strany investorov. IPO nesie so sebou aj istú mieru rizika,
keď pre individuálneho investora je bez historických údajov
náročné prepovedať vývoj akcií na burze najmä v prvé dni
obchodovania.

Profil spoločnosti:
Banco Santander Brazil prijíma vklady a ponúka retailové,
komerčné a privátne bankovníctvo
a služby asset
manažmentu. Banka tiež ponúka spotrebiteľské úvery,
hypotéky, leasingové financovanie, fondy, poistenie,
komerčné úvery, investičné bankové služby a štrukturované
financovanie. Spoločnosť má 3612 pobočiek, 18077
bankomatov a viac ako 21 miliónov zákazníkov. Banco
Santander Brazil SA sídli v Sao Paulo, v Brazílii.

ÚDAJE O AKCII:
Cena (25.9.2009, 9:00):

N/A

Burza:
NYSE
Bloomberg:
BSBR.US
Trhová kapitalizácia:
N/A
Pr. denný objem 3M:
N/A
Free-float:
N/A
P/E:
N/A
Návratnosť kapitálu:
5.45 %
Zisk na akciu:
N/A
Dividenda:
N/A
Rast tržieb (2Q09/1Q09):
-3.45%
Rast zisku (2Q09/1Q09):
40.4%

OČAKÁVANÉ
UDALOSTI
7. október 2009

IPO

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum
52 týždňové minimum
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